
 



คํานํา 

 งานวางแผนและงบประมาณไดจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 โดย
รวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามงาน/โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการตาม    
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  และโครงการท่ีไดรับอนุมัติเพิ่มเติม 
 

 ในการจัดทําเอกสารครั้งนี้  งานวางแผนและงบประมาณ ไดรับความรวมมือจากรองผูอํานวยการ
ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ งานการเงิน  และงานพัสดุ  ใหความอนุเคราะหขอมูลเพื่อนํามาจัดทําเอกสาร
สรุปผลการปฏิบัติงานครั้งนี้   จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย  ขอมูลในเอกสารเลมนี้  คงจะเปน
ประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
 
                        งานวางแผนและงบประมาณ 
                        ฝายแผนงานและความรวมมือ 
                        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 



 ข 

สารบัญ 
 

 หนา 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561 ฉ 

ผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณแตละงานโครงการ ซ 

   โครงการฝายวิชาการ  

จัดซื้อ/จัดหาส่ือการเรียนการสอนประจําแผนกวิชา/โครงการสอน 1 

จัดการเรียนการสอนและฝกทักษะ อกท. 2 

โครงการฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3 

สงเสริมจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4 

เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

5 

จัดหาวัสดุหองสมุด 6 

งานวัดผลประเมินผล 7 

วัดความถนัดทางวิชาชีพ 8 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา(V-NET) และทดสอบในกลุมภาษาอังกฤษ 9 

เทียบโอนผลการเรียนรู 10 

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 11 

การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 12 

สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมงาน 13 

จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียน 14 

ติว V-net 15 

จัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 16 

จัดซื้อโตะ-เกาอี้ 18 

โครงงานวิทยาศาสตร 19 

งานส่ือการเรียนการสอน 21 

เชาสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน 22 

ทวิภาคี 24 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 25 

การเล้ียงกวางและสัตวสวยงาม 26 



 ค 

สารบัญ 
 

 หนา 

  โครงการฝายบริหารทรัพยากร  

งานบริหารงานท่ัวไป 27 

งานเอกสารการพิมพ 28 

งานประชาสัมพันธสรางคานิยมอาชีวศึกษาเกษตร 29 

เผยแพรความรูศาสตรพระราชา 31 

งานบุคลากร 32 

จัดงานเล้ียงมุทิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2561 33 

อบรมพัฒนาบุคลากร 35 

จัดซื้อวัสดุประจํางาน งานการเงนิ 36 

งานบัญชี 37 

งานพัสดุ 38 

งานอาคารสถานท่ี 39 

งานทะเบียน 41 

จัดพิธีรับประกาศนียบัตร 42 

 โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนกัศึกษา 43 

กีฬาและนันทนาการ 44 

กิจกรรมวันสําคัญ 45 

เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 46 

สถานศึกษาคุณธรรม 47 

คายคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 48 

ดนตรีสรางสุขภาพเยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด 49 

งานพยาบาล 50 

 การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพัทลุง 51 

เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2560 54 

เยี่ยมบานหรือท่ีพักนักศึกษา 55 

การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ินฯ 56 



 ง 

 สารบัญ 

 หนา 

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 57 

ปจฉิมนิเทศ 58 

ปฐมนิเทศนักศึกษา 59 

เพิ่มปริมาณผูเรียน 60 

จัดทําคูมือนักศึกษา 61 

จัดหาทุนการศึกษา 62 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 64 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 65 

ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 68 

โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ  

งานวางแผนและงบประมาณ 69 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 71 

จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับทํา Web Server 73 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 74 

สวนยางพารา  76 

การปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน 77 

ผลิตขาว 78 

สาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม 79 

ผลิตไมประดับเพื่อจําหนายและรับจางจัดสวนหยอม 81 

เล้ียงไกไข 82 

เล้ียงไกไขตอเนื่อง 83 

การเล้ียงไกพื้นเมือง (คอลอนพัทลุง) 84 

เล้ียงโคเนื้อ 85 

สนับสนุนการทํางานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ 86 

โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชน “มินิเกษตร” 87 

ซอมเครื่องทุนแรงฟารม 2561 89 

ซอมบํารุงยานพาหนะ 2561 90 

ปรับปรุงอาคารแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 91 

ปรับปรุงโรคจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร 92 



 จ 

สารบัญ 
 

 หนา 

ปรับปรุงอาคารและพื้นท่ีบริเวณศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 93 

ปรับปรุงซุมท่ีพักริมสนามฟุตบอล 95 

จัดหาวัสดุการเรียนการสอน อศ.กช. 96 

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 97 

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมสู 98 

      ตลาดแรงงานฯ  (Fix It Center)  

อาชีวะพัฒนาคานิยมไทย 100 

 
 
 
 
 



งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

1. งบบุคลากร

   - เงินเดือน 22,118,490         22,118,490         

   - เงินวิทยฐานะ 1,896,800           1,896,800           

   - เงินคาตอบแทนพนักงานราชการ -                    

   -  เงินประจําตําแหนง 1,194,000           1,194,000           

   - คาจางประจํา 1,217,400           1,217,400           

   - คาจางชั่วคราว 1,867,393           1,867,393           

รวมงบบุคลากร 26,426,690        1,867,393         28,294,083        

2.  งบดําเนินงาน

    - คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,617,215           2,146,278           4,763,493           

    - คาสาธารณูปโภค 800,000             -                    800,000              

รวมงบดําเนินงาน 3,417,215         2,146,278         5,563,493          

3.  งบลงทุน

    -  ครุภัณฑ 930,000             100,690             1,030,690           

    - คาที่ดินและสิ่งกอสราง -                    

   รวมงบลงทุน 930,000            100,690            1,030,690          

4.  งบเงินอุดหนุน

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการการศึกษา 2,982,744           2,982,744           

    - เงินอุดหนุนองคการเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทยฯ 549,973             549,973              

    - เงินอุดหนุนนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
แกไขปญหาความยากจนในชนบท 90,000               90,000               
  -เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา 142,240             142,240              

 -เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 39,000               39,000               

สรุปผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจําปงบประมาณ 2561

แหลงเงิน
ประเภทรายจาย รวมเงิน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง



   -เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000               45,000               

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

    -เงินอุดหนุนโครงการเสริมสราง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ

ของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
3,000                 3,000                 

รวมเงินอุดหนุน 3,851,957         -                  3,851,957          

5. งบรายจายอื่น 

    -คาใชจายโครงการลดปญหาการออก
กลางคัน

25,000 25,000               

. -คาใชจายโครงการสงเสริมการปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวย
คุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและ
ความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน

200,000 200,000              

   -คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษา
วิชาชีพตามแนวพระราชดําริ

282,991 282,991              

   - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน

117,600 117,600              

  - คาใชจายโครงการอาชีวะพัฒนาคานิยม
ไทย

165,000 165,000              

  - คาใชจายโครงการปลูกจิตสํานึก
ทรัพยากรปาไม

70,000 70,000               

    -คาใชจายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพมาตรฐาน

24,800 24,800               

   -โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตอยอด
อาชีพประชากรวัยแรงงานกลุมเปาหมาย
พิเศษและผูสูงอายุ

81,800 81,800               

รวมเงินประเภทรายจาย
แหลงเงิน



    -คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

750,000 750,000              

   -คาใชจายในการพัฒนาระบบการผลิต
เขาสูมาตรฐาน

105,220 105,220              

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

   -คาใชจายสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

60,000

-                  

60,000               

รวมงบรายจายอื่น 1,882,411         -                  1,882,411          

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 36,508,273        4,114,361         40,622,634        

ประเภทรายจาย
แหลงเงิน

รวมเงิน



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

1.  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

     งบบุคลากร

         เงินเดือน 22,118,490 22,118,490 23,428,289

         เงินวิทยฐานะ 1,896,800 1,896,800 2,156,683

         เงินประจําตําแหนง 1,194,000 1,194,000 1,448,020

         คาครองชีพ 0 24,000

         คาจางประจํา 1,217,400 1,217,400 1,542,720

         คาตอบแทนพนักงานราชการ 0 224,640

         คาจางชั่วคราว 1,867,393 1,867,393 1,906,448

       รวมงบบุคลากร 26,426,690 0 1,867,393 28,294,083 30,730,800

  งบดําเนินงาน

   1. บริหารงานทั่วไป

       -  คาปฏิบัติงานนอกเวลา 60,000 60,000 0

       -  คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 200,000 200,000 358,600

        -  ซอมแซมยานพาหนะและรถแทรกเตอร      100,000 200,000 300,000 195,600

       -  ซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง      250,114 280,000 530,114 196,403

       -  เงินสมทบประกันสังคม 64,456 64,456 85,962

       - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น      200,000 100,000 300,000 427,141

  2. คาสาธารณูปโภค

        - ไฟฟา 800,000 106,500 906,500 914,400

        - โทรศัพท 30,000 30,000 26,738

        - ไปรษณีย 12,000 12,000 11,769

        - คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 1,500 1,500 1,680

    รวมงานบริหารทั่วไป   1,350,114            -     1,054,456    2,404,570   2,218,293

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ผลการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของแตละงาน/โครงการ

ประจําปงบประมาณ 2561

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

  3.  โครงการฝายวิชาการ

      3.1 จัดหาวัสดุการเรียนการสอนตาม
โครงการสอน

     131,861 173,112        95,027 400,000 309,463

     3.2 จัดการเรียนการสอน
(กิจกรรมฝกทักษะ อกท.)

       63,480 34,045          2,475 100,000 51,603

    3.3 ฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช

         4,000 4,000 2,840

   3.4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

             -          30,000 30,000 31,770

    3.5 แกปญหาผลการเรียนตกต่ํา        10,000 10,000 0

    3.6 พัฒนารายวิชา 10,000 10,000 0
    3.7 จัดหาวัสดุหองสมุด 25,500 4500 30,000 15,788

    3.8 งานวัดผลประเมินผล        32,000 32,000 28,700

    3.9 วัดความถนัดทางวิชาชีพ            575 575 0

    3.10 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ระดับอาชีวศึกษา

         3,625 3,625 0

    3.11 เทียบโอนผลการเรียนรู            325 325 0

    3.12 ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        15,000 15,000 13,397

    3.13 การประเมินตามสภาพจริง            900 900 0

     3.14 สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมฯ 1,800 1,800 0

    3.15 การจัดกิจกรรมสอนเสริมฯ 0 0 0

    3.16 ติว Pre V-net 2,000 2,000 0

    3.17 งานพัฒนาหลักสูตรการสอน 3,400 3,400 0

    3.18 จัดซื้อโตะ-เกาอี้ 96,000 96,000 24,000

    3.19 งานสื่อการเรียนการสอน 10,000 10,000 0

    3.20 เชาสัญญาณอินเทอรเน็ต 17,848 17,848 17,848

    3.21 โครงงานวิทยาศาสตร 20,000 20,000 24,226

    3.22  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 15,000 15,000 14,000

    3.23 ทวิภาคี 20,000 20,000 24,800



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ

แผนงบประมาณ/แผนงาน/
งาน/โครงการ

แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

    3.24  เลี้ยงกวางและสัตวสวยงาม 17,000 17,000 13,540

    3.25 จัดนิทรรศการในงานเปดโลกฯ 30,000 30,000 0

    3.26 ผลิตพันธุไมดอกไมประดับฯ 100,000 100,000 100,000

    3.27 จัดการเรียนการสอน อศ.กช. 90,000 90,000 90,000

   รวมฝายวิชาการ 299,014 386,457 374,002 1,059,473 761,975

  4. โครงการฝายบริหารทรัพยากร

      4.1 งานบริหารงานทั่วไป 15,000 25,000 40,000 38,840

      4.2 งานเอกสารการพิมพ 70,000 70,000 75,420

      4.3 งานประชาสัมพันธฯ 20,000 7,500 27,500 5,420

      4.4  เผยแพรความรูศาสตรพระราชา 30,000 30,000 30,000

      4.5 งานบุคลากร 3,000 3,000 3,308

      4.6 จัดงานมุทิตาจิตผูเกษียณราชการ 6,000 0

      4.7 อบรมพัฒนาบุคลากร 50,000 50,000 0

      4.8 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 40,000 40,000 0

      4.9 งานการเงิน 8,000 8,000 7,315

      4.10 งานบัญชี 3,600 19,000 22,600 24,400

      4.11 งานพัสดุ 8,000 26,000 34,000 37,090

      4.12 งานอาคารสถานที่ 200,000 184,360 384,360 125,519

      4.13 งานทะเบียน 8,000 8,000 16,000 14,755

      4.14 จัดพิธีรับประกาศนียบัตร 13,000 13,000 12,982

รวมฝายบริหารทรัพยากร 324,600 3,000 416,860 738,460 375,049

   5. โครงการฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ

      5.1 จัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนฯ 2,000 2,000 0

      5.2 กีฬาและนันทนาการ  40,000 40,000 34,953

      5.3 กิจกรรมวันสําคัญ 10,000 10,000 7,350

      5.4 เดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 15,000 15,000 13,699

      5.5 สถานศึกษาคุณธรรม 5,000 5,000 0

      5.6 คายคุณธรรมนําความรูฯ 30,000 30,000 42,220

      5.7 อนุรักษสิ่งแวดลอม 3,000 3,000 0

      5.8 ดนตรีสรางสุขภาพเยาวชนฯ 40,000 40,000 30,290



งบประมาณ
งบเงิน

อุดหนุน

นอก

งบประมาณ
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แหลงคาใชจาย

รวม จายจริง

      5.9 สวัสดิการพยาบาล 3,500 3,500 3,018

      5.10 การประชุมวิชาการ อกท.ฯ 100,000 100,000 88,276

      5.11 งานปกครอง 5,000 0

      5.12 เขาคายลูกเสือวิสามัญ 10,000 10,000 4,500

      5.13 ลดปญหาการออกกลางคัน 10,000 10,000 23,000

      5.14 เยี่ยมบาน 2,000 2,000 2,000

      5.15 การสงเสริมการมีสวนรวมฯ 17,040 17,040 15,516
      5.16 งานแนะแนวอาชีพฯ 0 0 0

      5.17 ปจฉิมนิเทศ 2,000 2,000 1,940

      5.18 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 20,000 20,000 2,400

      5.19 เพิ่มปริมาณผูเรียน 40,000 40,000 18,600

      5.20 จัดทําคูมือนักศึกษา 16,000 16,000 17,000

      5.21 จัดหาทุนการศึกษา 5,000 5,000 4,820

      5.22 สวัสดิการพยาบาลและหอพัก 400,000 400,000 175,520

      5.23 บริการวิชาการและวิชาชีพ 50,000 50,000 30,901

      5.24 ชีววิถีเพื้อการพัฒนาอยางยั่งยืน

รวมฝายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 114,000 691,540 15,000 825,540 516,003

6.  โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ

      6.1 งานวางแผนและงบประมาณ 9,560 9,560 5,802

      6.3 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 21,500 21,500 4,686

      6.3 จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ
 Web Server

48,500 48,500 50,000

      6.6 พัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ 8,000 8,000 0

      6.6 ความรวมมือ 5,000 5,000 0

      6.7 สวนยางพารา 672,600 672,600 630,597

      6.8 ปลูกปาลมน้ํามัน 150,000 150,000 136,850

      6.9 ผลิตขาว 125,000 125,000 125,000

      6.10 สาธิตเกษตรผสมผสานฯ 35,000 35,000 24,536

     6.11 ผลิตและรวบรวมพันธุไมประดับฯ 14,100 14,100 13,970

     6.13 เลี้ยงไกไข 400,000 400,000 305,500
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นอก
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     6.13 เลี้ยงไกไขตอเนื่อง 598,000 598,000 670,000

     6.14 โคเนื้อ 30,000 30,000 28,370

     6.15 เลี้ยงไกพื้นเมือง 20,000 20,000 11,228

     6.16 อัดฟอนฟาง 10,000 10,000 0

     6.17 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ 1,500 1,500 0

     6.18 สนับสนุนการทํางานวิจัยฯ 20,000 20,000 3,030

      6.19 ประกวดงานวิจัยเพื่อพัฒนาฯ 1,500 1,500 0

     6.20 จัดตลาดชุมชนมินิเกษตรแฟร 10,000 10,000 10,570

รวมฝายแผนงานและความรวมมือ 0 20,000 2,160,260 2,180,260 2,020,139

    รวมงบดําเนินงาน (แผนงาน 1) 28,514,418 1,100,997 5,887,971 35,502,386 36,622,258

   งบเงินอุดหนุน

     โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

     ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบขั้น
     ้    - คาจัดการเรียนการสอน 1,494,750     1,494,750 1,494,750

    - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 135,375       135,375 135,375

    - คาอุปกรณการเรียน 65,550         65,550 54,510

    - คาหนังสือเรียน 281,500       281,500 223,209

    - คาเครื่องแบบนักเรียน 162,900 162,900 144,900

   รวมโครงการสนับสนุนคาใชจายฯ 2,140,075 2,140,075 2,052,744
    - เงินอุดหนุนองคการเกษตรกร
ในอนาคตแหงประเทศไทยฯ

500,000 500,000 499,973

  -เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 39,000 39,000 39,000

  -เงินอุดหนุนคาอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา

142,240 142,240 142,240

   -เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 45,000 45,000 45,000

  รวมงบเงินอุดหนุน (แผนงาน 1) 2,866,315 0 2,866,315 2,778,957

  งบรายจายอื่น 
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    - คาใชจายโครงการสงเสริมการปฏิรูป
อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวย
คุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและ
ความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน

200,000 200,000 200,000

   -คาใชจายโครงการพัฒนาการศึกษา
วิชาชีพตามแนวพระราชดําริ

283,000 283,000 282,991

   - คาใชจายโครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน

117,600 117,600 117,600

  - คาใชจายในการพัฒนาระบบการผลิตสู
มาตรฐานฯ

105,220 105,220 105,220

   -คาใชจายสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา

60,000 60,000 60,000

    -คาใชจายโครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

750,000 750,000 750,000

   -โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตอยอด
อาชีพประชากรวัยแรงงานเปาหมายพิเศษ
และผูสูอายุ

81,800 81,800 81,800

   -โครงการอาชีวะพัฒนาคานิยมไทย 165,000 165,000 165,000

  - คาใชจายโครงการปลูกจิตสํานึก
ทรัพยากรปาไม

70,000 70,000 70,000

รวมงบรายจายอื่น (แผนงาน1) 1,832,620 0 0 1,832,620 1,832,611

รวม แผนงาน 1 30,347,038 3,967,312 5,887,971 40,201,321 41,233,826

2. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา

    งบเงินอุดหนุน
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    -เงินอุดหนุนโครงการเสริมสราง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของ

คนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา

3,000 3,000 3,000

รวม แผนงาน 2 3,000 3,000 3,000

4. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

  งบลงทุน
   ครุภัณฑ

  - ครุภัณฑเทคโนโลยีการผลิตขาว 610,000 610,000 610,000

   - ครุภัณฑสาขาวิชาสัตวศาสตร 320,000 320,000 320,000

    รวมงบลงทุน  (แผนงาน 4) 930,000 0 0 930,000 930,000

   โครงการพิเศษ (ไมใชเงินสอศ./
สถานศึกษา)

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร

แหงชาติ

 -คาใชจายโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตร
รุนใหมใสใจมาตรฐานรุนที่ 3

105,220

กรมการขนสงทางบก

 -โครงการตรวจความพรอมคน ตรวจความ
พรอมรถ ในระบบรถโดยสารสารประจําทาง
รวมกับกรมการขนสงทางบก

51,640

 - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม 2561
 และกิจกรรมรณรงคและปองกันลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใหมและ
สงกรานต 2561

20,000

งบจังหวัดพัทลุง

จัดตลาดสําหรับเกษตรกรจําหนายผลผลิต
้ ่

350,000



1.  โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอนและกิจกรรม อกท. 

2.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  500,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ วัสดุตามโครงการสอน  

จํานวน 309,463 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทุกแผนกวิชาและวัสดุกิจกรรม อกท.  
     6.2 เพื่อเพิ่มทักษะในสาขาอาชีพงาน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ  ฝกทักษะ
แกนักเรียนนักศึกษา 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุฝกครบทุกสาขาวิชา 
  8.1.2 ใหการฝกทักษะแกนักเรียน 
นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
    8.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและ
ปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝกประจําแผนกวิชา
ตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
     8.1.2 ใหการฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
     8.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
         แผนกวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไดรับวัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนและฝกทักษะ
กิจกรรม อกท. ไดครบถวน สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  การจัดทําโครงการงบประมาณในการเรียนการสอน (โครงการสอน) ไมได
ประมาณราคาวัสดุตามความเปนจริงของราคาตลาด 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา ขอใหแผนกตรวจสอบติดตาม 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ - 

             ลงช่ือ  นายณัฐกร  อาจทอง ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ จัดการเรียนการสอนและฝกทักษะ อกท. 
2.  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและแผนกวิชาทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยฯ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  100,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ วัสดุตามโครงการสอน  

จํานวน 51,609 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุฝกทักษะ อกท. สาขาตาง ๆ 
 6.2 เพื่อใหการฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ในระดับหนวย ระดับภาค และระดับชาติ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียนการสอนตามโครงการสอน  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ  ฝกทักษะ
แกนักเรียนนักศึกษา 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 จัดหาวัสดุฝกทักษะ อกท. สาขาตาง ๆ 
  8.1.2 ฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ทักษะ 
อกท. ครบทุกดาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทาง
ทักษะ อกท. ผานเกณฑ 
   8.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 จัดหาวัสดุฝกทักษะ อกท. สาขาตาง ๆ 
  8.1.2 ฝกทักษะแกนักเรียน นักศึกษา ทักษะ 
อกท. ครบทุกดาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทาง
ทักษะ อกท. ผานเกณฑ 
   8.2.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนรู
และฝกปฏิบัติไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
         แผนกวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ ไดรับวัสดุ อุปกรณ เพือ่ใชในการฝกทักษะกิจกรรม อกท. ได
ครบถวน สามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     นักเรียน นักศึกษามีทักษะในสาขาวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการฝกทักษะผานเกณฑ 

10.1 ปญหา/อุปสรรค  - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 

              
 

ลงช่ือ  นายณัฐกร  อาจทอง ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเปรมฤดี  ดํายศ    
    2.2 งาน/แผนก เทคโนโลยีการผลิตพืช   ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 4,000 บาท ใชจายจริงจาก เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 2,840 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 เพื่อจัดการฝกอาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  การวางแผนการฝกอาชีพ 
     7.2 ปฏิบัติตามแผนงาน (สงนักศึกษาเขาฝกอาชีพในบริษัทอารดี เกษตรพัฒนาจํากัด และศูนยวิจัย
ขาวพัทลุง) 
     7.3 นิเทศติดตาม/สัมมนาการฝกอาชีพในรายวิชาและประเมินผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ         
     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชืทุกช้ัน
ปและทุกคนไดรับการฝกอาชีพในสถานประกอบ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกช้ัน
ปและทุกคนท่ีฝกอาชีพในสถานประกอบผานเกณฑ
การประเมิน 
 

8.1 เชิงปริมาณ         
     นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ช้ันปท่ี 2 จํานวน 2 คน ไดรับการฝกอาชีพในใน
บริษัทอารดี เกษตรพัฒนาจํากัด และศูนยวิจัย
ขาวพัทลุง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ช้ันปท่ี 2 จํานวน 2 คน ท่ีฝกอาชีพในสถาน
ประกอบผานเกณฑการประเมิน 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชช้ันปท่ี 2 ทุกคนไดรับการฝกอาชีพในสถานประกอบการ 
 9.2  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชช้ันปท่ี 2 ทุกคนท่ีฝกอาชีพในสถานประกอบสามารถนํา
ความรู ทักษะ ประสบการณไปประยุกตใชในการทําโครงการทักษะวิชาชีพ และในงานอาชีพ  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
           นักศึกษามีการยายสถานประกอบการในการฝกอาชีพ เนื่องจากยายกลุมอาชีพ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
           จัดแผนการศึกษาใหมและประสานสถานประกอบการเพื่อการฝกอาชีพ 

               ลงช่ือ นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล   
             ตําแหนง หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
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1.  ช่ือโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2.  ผูรับผิดชอบ นางเปรมฤดี  ดํายศ  งาน/แผนก  เทคโนโลยีการผลิตพืช   ฝายวิชาการ 

4.   งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000 บาท รายจายจริง เงินงบประมาณ 8,780 บาท เงินบํารุง
การศึกษา จํานวน 22,990 บาท รวม 31,770 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานและใชกลยุทธผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
     6.2 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  การวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
     7.2  จัดการเรียนการสอน/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ 
     7.3  ประเมินผลการสอน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ         
     1) อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ทุกคนไดรับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐานและใชกลยุทธผูเรียนเปนศูนยกลาง 
     2) จัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียน
การสอนจํานวน 24 รายวิชา 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในระดับดีข้ึนไป 
   2) นักศึกษารอยละ 80 มีความพึงพอใจตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาในระดับดีข้ึนไป 

8.1 เชิงปริมาณ         
     1) จัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดการ
เรียนการสอนจํานวน 24 รายวิชา 
     2) โปรเจคเตอร จํานวน 1 ตัว 
     3) ระบบไวไฟ จํานวน 1 ชุด 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) นักศึกษารอยละ 100 มีความพึงพอใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใน
ระดับดีมาก 
      2) นักศึกษารอยละ 100 มีความพึงพอใจ
ตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชาในระดับดี
มาก 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 รายวิชาสอนจํานวน 24 รายวิชามีวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนครบถวน 
 9.2  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกช้ันปมีความรู และทักษะในรายวิชา 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข    
    ไมมี 
        

               ลงช่ือ นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล   
             ตําแหนง หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
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1.  ช่ือโครงการ  เตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
                   สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนือ่ง) 
2.   ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  งาน/แผนก เทคโนโลยีการผลิตพืช   ฝายวิชาการ  

4.   งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  6,740 บาท รายจายจริง เงินงบประมาณ 6,440 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ตอเนื่อง) 
     6.2 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสรางความสัมพันธท่ีดี และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     6.3 เพื่อใหนักศึกษาใหมปรับตัวเขากับบริบทของสถานศึกษา 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  การวางแผนการดําเนินงาน 
     7.2  ประสานวิทยากร 
     7.3  จัดทําเอกสารคูมือนักศึกษา 
     7.4  จัดอบรม 
     7.5  สรุป รายงานผลการดําเนินงาน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ         
     1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย เขารวม
โครงการ จํานวน 20 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
      2) นักศึกษาและอาจารยมีความพึงพอใจตอ
การจัดกิจกรรมนี้ 

8.1 เชิงปริมาณ         
     1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี เขารวม 
จํานวน 11 คน อาจารยเขารวมจํานวน 10 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน 
      2) นักศึกษาและอาจารยรอยละ 100 มี
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ระดับดีถึงดี
มาก 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  นักศึกษา ไดพัฒนาทักษะชีวิตและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 9.2  นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสถานประกอบการท่ีจะตองไปฝกอาชีพ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
           ไมมี 
        

               ลงช่ือ นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล   
             ตําแหนง หัวหนาแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื 
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1.  ช่ือโครงการ จัดหาวัสดุหองสมุด 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางนุบล  ทวีตา   งานศูนยวิทยบริการ   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  30,000 บาท รายจายจริง งบประมาณ จํานวน  25,168 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดหาและเตรียมวัสดุส่ิงพิมพใหเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และนักศึกษา 
 6.2 เพื่อจัดซื้อหนังสือท่ีดีมีมาตรฐานเขาหองสมุด  และรักษาหนังสือใหมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได 
นาน ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานหองสมุดใหสะดวกแกผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 
 6.3 เพื่อใหหองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนงัสือ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 สํารวจความตองการของผูใชบริการ 
     7.2 พิจารณาส่ังซื้อหนังสือ 
     7.3 ดําเนินการส่ังซื้อหนังสือ 
     7.4 ตกแตงและจัดบรรยากาศ 
     7.5 สํารวจหนังสือชํารุด ซอม เย็บเลม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 หองสมุดมีหนังสือและส่ิงพิมพตาง ๆ 
เพียงพอแกความตองการของผูใชบริการ 
 8.1.2 มีนักศึกษาเขาใชบริการเพิ่มมากข้ึน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได
นาน ๆ 
 8.2.2 หองสมุดมีบรรยากาศดี และหนังสือดี 
มีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 หองสมุดมีจํานวนหนังสือและวารสารท่ี

ทันสมัยเพิ่มข้ึนเพียงพอแกความตองการของผูใช 

     8.1.2 มีสมาชิกใชบริการเพิ่มข้ึน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานได
นาน ๆ 
 8.2.2 หองสมุดมีบรรยากาศดี และหนังสือดี 
มีระบบการใหบริการแกผูใชท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  มีวัสดุส่ิงพิมพเพียงพอแกความตองการของคณะครู-อาจารย และนักศึกษา 
      9.2  หนังสือมีสภาพท่ีทนตอการใชงานไดนาน ๆและมีมาตรฐานมากข้ึน 
  9.3  หองสมุดเปนหองสมุดท่ีมีบรรยากาศดี นานั่งอานหนังสือ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   

พัฒนาตามโครงการท่ีไดจัดทําไวใหบรรลุวัตถุประสงคมากยิ่งข้ึน                                                                                      

                                         ลงช่ือ  นางนุบล  ทวีตา  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ งานวัดผลประเมินผล 
2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง    งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   32,000  บาท รายจายจริง งบประมาณจํานวน  8,660 บาท และเงิน
บํารุงการศึกษา จํานวน 20,100 บาท รวม 28,760 บาท 
6. วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อใหมีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพการเรียนรูในปจจุบัน 
 6.2 เพื่อใหการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีความเปนระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย
และทันตอการใชงาน 
 6.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว 
 6.4 เพื่อใหการบริการแกผูมาติดตอขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาท่ีกําหนด 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ จัดซื้อวัสดุ และดําเนินการตามโครงการ 
 7.2 สรุปและรายงานผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 8.1.2 มีการวัด-ประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูในปจจุบัน 
 8.1.3 นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนมี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล 
 8.1.4 มีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน
วัดผลมีความเปนระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย 
และทันตอการใชงาน  
  8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดผลและ
ประเมินผล และจบตามหลักสูตร 
    8.2.2 สามารถทํางานไดอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
   8.2.3 ผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของเกิดความพึง

พอใจในการบริการ 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผาน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และครูผูสอนมี
ความรูดานการวัดผลและประเมินผล  
      8.1.3 ครูผูสอนทุกระดับช้ันประเมินผลการ
เรียนและประเมินผลการเรียน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดผลและ
ประเมินผล และจบตามหลักสูตร 
 8.2.2 ครูผูสอนทุกระดับช้ันสามารถ
ประเมินผลการเรียนไดอยางรวดเร็วถูกตอง 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับช้ันผานการวัดผลและประเมินผล 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 
               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ วัดความถนัดทางวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 575 บาท   รายจายจริง  -  บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหนักเรียนท่ีตองการเขาศึกษาตอไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนมีความถนัดและสนใจอยางแทจริง 
 6.2 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดเตรียมแผนการเรียน หองเรียน วัสดุอุปกรณ และครูผูสอน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดเตรียมแบบวัดความถนัด 

 7.3 จัดซื้อวัสดุ 

 7.4 ทําการทดสอบตามวันท่ีสถานศึกษากําหนด 
 7.5 ประกาศผล, สรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     มีนักเรียน ระดับ ปวช.3 จํานวน  80  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถเขา
ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 
 

8.1 เชิงปริมาณ   

     มีนักเรียน ระดับ ม.3 จํานวน 20  คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 สามารถเขา

ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตนถนัดและสนใจ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัครเขารับการสอบคัดเลือกในรอบแรกเขารับการทดสอบ
วัดความถนัดทางวิชาชีพ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  นักเรียนท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกสอบผานการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพเขาศึกษาตอ  ตรง
สาขาท่ีสมัคร 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอาชีวศึกษา (V-Net) และทดสอบในกลุม
ภาษาอังกฤษ 
 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   3,625  บาท  รายจายจริง  0   บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อดําเนินการช้ีแจงนักเรียน นักศึกษาใหเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนและความสําคัญของการ
สอบ 
 6.2 เพื่อจัดใหครูทบทวนความรูท่ีตองสอบตามเนื้อหาแตละองคประกอบแตละวิชา 
 6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทําขอสอบท่ีใกลเคียงกับแบบทดสอบ V-Net 
 6.4 เพื่อดําเนินการช้ีแจงกับนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางของขอสอบ สถานท่ีสอบ การปฏิบัติตัวให
ถูกตอง 
 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
    เสนอโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ ดําเนินการตามโครงการ/ ทดสอบทางการศึกษา สรุปผล และรายงาน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์
สอบ เขาสอบ 100% 
 8.1.2 นักศึกษาท่ีเขาสอบ มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต
คาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป รอยละ 55 ข้ึนไป 
 (ระดับดี) 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด
มีความรูเหมาะสมตามหลักสูตร 
 8.2.2 นักศึกษาท่ีสอบผาน V-Net ไดรับความ
เช่ือถือจากสถานประกอบการและสถานศึกษาอื่น 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีมีสิทธิ์
สอบ เขาสอบ 96.15% 
 8.1.2 นักศึกษาท่ีเขาสอบ มีคะแนนเฉล่ีย
ระดับ ปวช. 64.70 และระดับ ปวส.64.04
นักเรียนนักศึกษาท่ีเขาสอบในกลุมภาษาอังกฤษ 
สอบผานคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป ระดับ
ปวช.23.26% และระดับ ปวส. 29.41% 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     นักศึกษาท่ีสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนดมี

ความรูเหมาะสมตามหลักสูตร 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ท่ีเขาสอบมีคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไประดับ ปวช. 64.70% และระดับ 
ปวส.64.04% นักเรียนนักศึกษาท่ีเขาสอบในกลุมภาษาอังกฤษ สอบผานคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป 
ระดับปวช.23.26% และระดับ ปวส. 29.41% 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ เทียบโอนผลการเรียนรู 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 325 บาท รายจายจริง  - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการนําความรูและประสบการณมาเทียบโอน 
 6.2 เพื่อใหผูเรียนท่ีเคยเรียนมาแลวในรายวิชาตามหลักสูตร นําผลการเรียนมาเทียบโอน 
 6.3 เพื่อใหผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ  

 7.2 ประชาสัมพันธแนะแนว/ ดําเนินการตามโครงการ/จัดซื้อวัสดุ 

 7.3 สรุปผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ี
เรียนระบบเทียบโอนฯ เพิ่มข้ึน จํานวน 10 คน 
 8.1.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบโอน
ผลการเรียน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
     8.2.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติไดลดเวลาในการ
เรียน ไมตองเรียนซ้ําอีก 

8.1 เชิงปริมาณ 

      8.1.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการ
ท่ีเรียนระบบเทียบโอนฯ  
 8.1.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติมีการเทียบ
โอนผลการเรียน จํานวน - คน  
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมี
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 
     8.2.2 ผูเรียนในภาคเรียนปกติไดลดเวลาใน
การเรียน ไมตองเรียนซ้ําอีก 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
         ไมมีผูเรียนท่ีศึกษาตอในระบบเทียบโอนความรูและประสบการณเทียบโอนผลการเรียน  
  9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    ไมมีผูเรียนท่ีเทียบโอน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 15,000 บาท รายจายจริง   13,397 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพือ่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
 6.2 เพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาชีพ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดเตรียมวัสดุ, เครื่องมือสอบ 

 7.3 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประเมินผล ประกาศผล 

 7.4 สรุป, การประเมินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2  
ปการศึกษา 2560 จํานวน 70 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ผูเรียนท่ีทํางานในสถานประกอบการมี

คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน 

 8.2.2 นักศึกษามีความรูความสามารถ และมี

มาตรฐานวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษากําหนด 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2       

ปการศึกษา 2560 ผานการทดสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ จํานวน  67  คน ระดับ ปวช. 17 คน 

ปวส. พืชศาสตร  18 คน และปวส.สัตวศาสตร 

32 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 มี
ความรูทักษะวิชาชีพ สอบผาน 100 % 
 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
            นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 ผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน    คน 

 9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     นักเรียนมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 900 บาท รายจายจริง  0  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพื่อใหมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย 
 6.2 เพื่อสงเสริมการทําบันทึก และรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมของนักศึกษา 
 6.3 เพือ่สนับสนนุการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียน นักศึกษา 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อวัสดุ และดําเนินการ 

 7.3 สรุป, การประเมินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักศึกษาทุกระดับช้ันมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 8.1.2 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ครมูีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงอยางหลากหลาย 
 8.2.2 นักเรียนนักศึกษาทําบันทึกและรวบรวม

ขอมูลจากการเรียนการสอน และการทํากิจกรรม 

8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักศึกษาทุกระดับช้ันมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 8.1.2 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกวิชา 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ครมูีการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงอยางหลากหลาย 
 8.2.2 นักเรียนนักศึกษาทําบันทึกและรวบรวม

ขอมูลจากการเรียนการสอน และการทํากิจกรรม 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       นักเรียน นักศึกษา ผานการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุกรายวิชา  
 9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     11.2.1 ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางหลากหลาย 
       11.2.2 นักศึกษาทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีแฟมสะสมงาน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 1,300 บาท รายจายจริง -   บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพื่อสงเสริมการทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียน และการทํากิจกรรม 
 6.2 เพื่อสงเสริมการทําแฟมสะสมผลงานของนักเรียนทุกคน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อวัสดุ และดําเนินการ 

 7.3 สรุป, การประเมินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมขอมูล 
และการทํากิจกรรม 
  8.1.2 นักเรียนทุกคนจัดทําแฟมสะสมผลงาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ครมูีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงจากแฟมสะสมผลงาน 
 8.2.2 นักเรียนทําบันทึกและรวบรวมขอมูล

จากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  

 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 นักเรียนทุกคนมีการรวบรวมขอมูล 
และการทํากิจกรรม 
  8.1.2 นักเรียนทุกคนจัดทําแฟมสะสม
ผลงาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ครมูีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงจากแฟมสะสมผลงาน 
 8.2.2 นักเรียนทําบันทึกและรวบรวมขอมูล

จากการเรียนและการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
            นกัเรียนทุกคนมีแฟมสะสมผลงาน 
      9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ  
            นักเรียนทุกคนทําบันทึกและรวบรวมขอมูลจากการเรียนและการทํากิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  - บาท รายจายจริง -   บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 6.1 เพื่อชวยใหผูเรียนท่ีเรียนชาสามารถเรียนทันเพื่อนและท่ีไมเขาใจ เขาใจมากข้ึน 
 6.2 เพื่อชวยใหผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 6.3 เพื่อใหผูเรียนเรียนไดดียิ่งข้ึนตามขีดความสามารถของตน 
 6.4 เพื่อชวยลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 
 6.5 เพื่อประเมินศักยภาพของผูเรียนกอนการเรียน 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อวัสดุ และดําเนินการ 

 7.3 สรุป และประเมินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ทุกรายวิชามีการจัดกิจกรรมสอนซอม
เสริมใหกับผูเรียนรอยเปอรเซ็นต 
  8.1.2 ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
ลงหาสิบเปอรเซ็นต 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 ครูมีการจัดการเรียนการสอนกับผูเรียน
ท่ีหลากหลายรูปแบบตามลักษณะผูเรียนเปน
รายบุคคล 
 8.2.2 นักเรียนมีความรูความเขาใจและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดสูงข้ึน 

ไมมีการดําเนินการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      - 
 9.2   ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

             -  

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ติว V-net 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุรัติวดี  ชูเซง งานวัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 2,000  บาท รายจายจริง   -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เกิดความตระหนักถึงการสอบ V-Net 
     6.2  เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     6.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสอบผานเกณฑ รอยละ 65 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อวัสดุ และดําเนินการ 

 7.3 สรุป, การประเมินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษา สอบผาน V-Net 
เพิ่มข้ึนรอยละ 65 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงการ
สอบ V-Net 
 

8.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนนักศึกษา สอบ V-Net ผานเกณฑ 
66.66%  ลดลงรอยละ 3.92% 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึง
การสอบ V-Net 
 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
    นักเรียนนักศึกษา สอบ V-Net ผานเกณฑ 66.66%   
      9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     นักศึกษาสอบผาน V-Net ลดลงรอยละ 3.92% 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

               ลงช่ือ  นางสุรัติวดี  ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเปรมฤดี  ดํายศ    
    2.2 งาน/แผนก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 2,000  บาท รายจายจริง   -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อบริการขอมูลดานหลักสูตร 
 6.2 เพื่อจัดทําแผนการเรียน 
 6.3 เพื่อจัดตารางเรียน ตารางสอน 
 6.4 เพื่อจัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2561 
 7.2 ปรับแผนการเรียนปการศึกษา 2560-2561 
 7.3 จัดรายวิชาเรียนตามแผนการเรียนปการศึกษา 2559-2561 
 7.4 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน 2 ป 2560 
 7.5 จัดตารางเรียนตารางสอนภาคเรียน 1 ป 2561 
 7.6 สําเนาตารางเรียนตารางสอนหองเรียนมอบแผนกวิชาและนักเรยีน นักศึกษา 
 7.7 สรุปผลการดําเนินงาน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ         
     1)  จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2561  
จํานวน  7  เลม    
     2)  จัดทําตารางเรียนตารางสอน 2 ภาคเรียน ๆ 
ละ  1  เลม  และมอบใหครูและนกัเรียนนักศึกษา
ทุกคน 
     3)  จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน เชน  โครงการสอน แบบฟอรม
แผนการจัดการเรียนรู แบบฟอรมการนิเทศการสอน 
ฯลฯ จํานวนอยางละ  80  ชุด 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  มีแผนการเรียนท่ีปรับรายวิชาสอนไดตาม
ความตองการของผูเรยีนและครูผูสอน 
      2)  มีตารางเรียนตารางสอนใชทันเปดภาค
เรียน 

8.1 เชิงปริมาณ         
     1)  จัดทําแผนการเรียนปการศึกษา 2561  
จํานวน  7  เลม    
    2)  ตารางเรียนตารางสอน  2  ภาคเรียน ๆ 
ละ  1  เลม  และมอบใหครูและนักเรียน
นักศึกษาทุกคน 
     3)  แบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน เชน  โครงการสอน แบบฟอรม
แผนการจัดการเรียนรู จํานวนอยางละ  40  ชุด 
 
8.2 เชิงคุณภาพ 
      1)  มีแผนการเรียนท่ีปรับรายวิชาสอนได
ตามความตองการของผูเรียนและครูผูสอน 
      2)  มีตารางเรียนตารางสอนใชทันเปดภาค
เรียน 



17 
 

      3)  มีแบบฟอรมโครงการสอน แผนการจัดการ
เรียนรู ฯลฯเพียงพอกับความตองการของคร ู

     3) มีแบบฟอรมโครงการสอน แผนการ
จัดการเรียนรู ฯลฯเพียงพอกับความตองการ 
ของครู 

 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  มีแผนการเรียนปการศึกษา 2561   
 9.2  มีตารางเรียนตารางสอนของงานฯ 2  ภาคเรียน และมอบใหครูและนักเรียนนักศึกษาทุกคน 
 9.3  มีแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   
 9.4  วิทยาลัยฯ สามารถจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางสอนท่ีกําหนด 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
           ภาคเรียนท่ี 1 ตารางเรียนตารางสอนรวมเลมไดชา เนื่องจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ส้ินสุดชา  มีการแบงนักเรียนเปนหองเรียนใหมจํานวนเพิ่มข้ึน และมีการแจงลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาลาชา 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
           ครูตองแจงรายวิชาท่ีนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาใหเร็วข้ึน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ จัดซ้ือโตะ-เกาอี ้

2. ผูรับผิดชอบ นางกาญจนา  ชูแสง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  96,000  บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา   24,000  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อจัดซื้อโตะ เกาอี้ ประจําหองเรียน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
 6.2 เพื่อใหหองเรียนมีบรรยากาศท่ีดี สะอาด เรียบรอย 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    เสนอโครงการ ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ดําเนินการตามโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1  จัดซื้อโตะ จํานวน 60 ชุด 2 
หองเรียน    
  8.1.2  จัดซื้อเกาอี้ 90 ตัว จํานวน 3 
หองเรียน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   หองเรียนมีความสะอาด เรียบรอย และมี
บรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
 

8.1  เชิงปริมาณ 
  เกาอี้ จํานวน 30 ตัว 1 หองเรียน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
   หองเรียนมีความสะอาด เรียบรอย และมี
บรรยากาศท่ีดีในการเรียน 
 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  เกาอี้ จํานวน 30 ตัว  1 หองเรียน หองเรียนมีความสะอาด เรียบรอย และมีบรรยากาศท่ีดีใน 
การเรียน 
 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
        10.1 ปญหา/อุปสรรค 
        10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  โครงงานวิทยาศาสตร 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเปรมฤดี  ดํายศ   นายเมฆา  ชาติกุล   
    2.2 งาน/แผนก สามัญสัมพันธ   ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ   ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณรายจายจริง  38,080  บาท(รวมคาเดินทางไป     
     ราชการ)  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 6.2 เพื่อกระตุนใหครูผูสอนนําการสอนแบบโครงงานเปนฐาน  แบบใชวิจัยเปนฐาน และสะเต็มศึกษา
บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน 
 6.3 เพื่อใหมีโครงงานวิทยาศาสตรสงประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ท้ังระดับ
จังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 แจงนักศึกษา/ครูผูสอน 
 7.2 ใหนักศึกษาสงรางโครงงาน 
 7.3 พิจารณาโครงงาน 
 7.4 ดําเนินการทําโครงงาน 
 7.5 เขียนรายงานโครงงาน 
 7.6 นําเสนอโครงงาน/สงรายงาน 
 7.7  สงโครงงานประกวด 
 7.8  รายงานผลการดําเนินงาน 
 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 
8.1 เชิงปริมาณ 
        1)  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับปวช. สง
ประกวด จํานวน  1  โครงงาน 
       2)  มีโครงงานวิทยาศาสตรในระดับปวส.  สง
ประกวด จํานวน  1  โครงงาน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
      1)  การทําโครงงานเปนไปตามวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร 
     2)  รายงานโครงงานวิทยาศาสตรถูกตองตาม
หลักการเขียนรายงาน 
     3)  โครงงานวิทยาศาสตรท้ังระดับปวช. และ
ปวส. ไดรับรางวัลอยางนอยมาตรฐานเหรียญเงิน 

8.1 เชิงปริมาณ 
     1)  ไมสงโครงงานวิทยาศาสตรประกวดใน
ระดับ ปวช. 2)  สงโครงงานวิทยาศาสตรประกวด
ในระดับ ปวส. จํานวน  1  โครงงาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
     1)  นักเรียนนักศึกษารวมกับครูท่ีปรึกษารวม
จัดทําโครงงานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  โดยใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
     2)  นักเรียนนักศึกษารวมกับครูท่ีปรึกษารวม
เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตรถูกตองตาม
หลักการเขียนรายงาน 
     3)  โครงงานวิทยาศาสตรระดับปวส. ไดรับ
รางวัลมาตรฐานเหรียญทองท้ัง ระดับอศจ. และ
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ระดับภาคใต และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ   
1 ระดับประเทศ และเงินรางวัล 12,000 บาท 
และเงินรางวัลจากสํานักนวัตกรรมแหงชาติ 
(START UP) จํานวน 10,000 บาท 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1  โครงงานวิทยาศาสตรระดับปวส. ไดรับรางวัลมาตรฐานเหรียญทองท้ังระดับอศจ. และระดับ
ภาคใต และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ และเงินรางวัล 12,000 บาท และเงินรางวัล
จากสํานักนวัตกรรมแหงชาติ (START UP) จํานวน 10,000 บาท           
    9.2  นักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการทํากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
    9.3  นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมโดยใชทักษะกระบวนการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
           มีความยากลําบากในการหาความรวมมือจากนักเรียนนักศึกษาในการทําโครงงาน 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
           แสวงหาจากนักเรียนนักศึกษาในหองเรียนท่ีรับผิดชอบสอน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
  หาครูท่ีปรึกษาโครงงานเพิ่มข้ึน 
       
             ลงช่ือ  นางเปรมฤดี  ดํายศ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท  และคณะ   งานส่ือการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณไดรับอนุมัติ   จํานวน  10,000 บาท  รายจายจริง  จํานวน  - บาท   
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดซื้อ จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
 6.2 เพื่อใหบริการการใชส่ือการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในระบบ DLIT และ DLTV ตาม
โครงการพระราชดําร ิ
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 นําเสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ  และดําเนินการตามโครงการฯ 
 7.3 สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 ใหบริการดานการเรียนการสอนแกนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ นักเรียน 
นักศึกษา สามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานของสถานศึกษา 
8.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ือ วัสดุ 

อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

8.3 งานส่ือการเรียนการสอนสามารถใหบริการแก

เกษตรกรและชุมชนท่ีขอรับการสนับสนุนจาก

วิทยาลัยฯ  

8.1 ไดใหบริการตามรายงานประจําเดือน 

และรายงานประชุมฯ 

8.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่ือ วัสดุ 

อุปกรณเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

8.3 ใหบริการแกเกษตรกรและชุมชนตามท่ีขอ

อนุญาตใชบริการ 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       วัสดุ อุปกรณ งานส่ือการเรียนการสอนไดรับการจัดซื้อจัดหาไดครบถวน สามารถใหบริการได
ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       9.2.1 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 
     9.2.2 วิทยาลัยฯ สามารถใหบริการแกเกษตรกรและชุมชนไดตามจุดประสงค 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข        ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ     ไมมี 
                     ลงช่ือ นายศักด์ิชัย  เอี่ยมฐานนท  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ เชาสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางอฎารัตน บุญมณี  หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  17,848 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา 12,712 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหครู สามารถใชอินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน หรือศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ได
อยางมีประสิทธิภาพ ได  
 6.2  เพื่อนักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาองคความรูของตัวเองใหสูงข้ึน  
 6.3  ครูสามารถศึกษาคนควาองคความรูใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 6.4  นักเรียนใชอินเตอรอยางสรางสรรคและเรียนรูไดอยางไมมีขีดจํากัดท้ังเวลาและสถานท่ี 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  เสนอโครงการการ  ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง และดําเนินการ สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 2 หอง 

มีสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน

อยาง มีประสิทธิภาพ ครูผูสอน นักเรียนนักศึกษา 

สามารถใชงานอินเทอรเน็ต  สามารถนําความรูท่ี

ไดจากการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาองคความรูและ

ความสามารถของตนเองใหกาวทันเทคโนโลยี 

สมัยใหม  

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถศึกษาคนควา

ขอมูลขาวสาร และส่ือสารกันบน อินเตอรเน็ตได 

8.1 เชิงปริมาณ  

     หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 2 หอง 

มีสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อจัดการเรียนการสอน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง ทุกคน สามารถใชสัญญาณ

อินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีสัญญาณอินเทอรเน็ตไวบริการเพื่อจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     9.2  ครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงและ บุคคลท่ัวไป ทุกคนท่ีอยูบริเวณ
ศูนยวิทยบริการมีสัญญาณอินเทอรเน็ต สามารถศึกษาคนควาขอมูลขาวสาร และส่ือสารกันบน 

อินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      

     10.1 ปญหาและอุปสรรค 

         สัญญาณอินเทอรเน็ตมีเฉพาะในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร สวนบริเวณหองศูนยเรียนรูและช้ัน

บนซึ่งเปนหองสมุด สัญญาณจะออนลง บางครั้งไมมีสัญญาณ 

         10.2  แนวทางแกไข  ติดต้ังอุปกรณทวนสัญญาณข้ึนไปยังจุดหรือบริเวณท่ีไมมีสัญญาณ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ    ควรมีโครงการติดต้ังอุปกรณทวนสัญญาณบริเวณศูนยวิทยบริการ 
 
 
                    ลงช่ือ  นางอฏารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ทวิภาคี 

2.  ผูรับผิดชอบ นายอํานวย  เอียดเฉลิม     งานทวิภาคี   ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000  บาท รายจายจรงิ   24,800  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 

 6.1 เพื่อสรางเครือขาย และประสานความรวมมือระหวางวิทยาลัยฯ กับสถานประกอบการ 
 6.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาท่ีมีประสบการณจริงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
 6.3 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอาชีพ 
 6.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีขอมูล เครือขายในการปะกอบอาชีพในอนาคต 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     7.1  ลงทะเบียน  สงนักศึกษาออกฝกงาน  สัมมนา  ลงทะเบียน 
     7.2  ออกฝก,สัมมนา 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3, ปวส.2 
และ ป.ตร ีจํานวน 100 คน ออกฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
   8.1.2 จัดสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนนักศึกษาผานการฝกอาชีพใน
สถานประกอบการ 

8.1  เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ปวส.2 และ ป.ตรี 
จํานวน 11 คน ออกฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
   8.1.2 จัดสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนนักศึกษาผานการฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักเรียนนักศึกษา  11 คนผานการฝกประสบการณวชิาชีพในสถานประกอบการระยะเวลาท่ีกําหนด
ตามหลักสูตร 
 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  นักศึกษาขาดความรับผิดชอบ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  คัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการเรียน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นายอํานวย  เอียดเฉลิม  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กนัยายน  2561 
4.  งบประมาณ ท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  15,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน  จํานวน 14,000 บาท 
5.  ประมาณการรายรับ 15,000  บาท รายรับจริง 11,550 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ และสรางบานตนแบบ 

 7.2 เตรียมพื้นท่ีและปลูกพืชถาวรพุมเล็ก 

 7.3 ปรับปรุงระบบใหน้ําพืช ทําการเล้ียงสัตวสาธิต และปลูกพืชผักสาธิตโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  มีผูเขามาเรียนรู 200 คน/ป 
       

มีผูเขามาเรียนรู 200 คน/ป 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       มีผูสนใจเขามาเรียนรู ไมนอยกวา 200 คน/ป 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ผูเขามาเยี่ยมชมมีความพึงพอใจระดับมาก 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
 

                           ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ การเลี้ยงกวางและสัตวสวยงาม 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณ ท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  17,000 บาท รายจายจริง  -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเพาะขยายพันธุสัตวปาภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 นํากวางเขาเล้ียงในโครงการ 
 7.3 เตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูกหญา 
 7.4 เล้ียง ศึกษาและเก็บขอมูลประสบการณการจัดการเล้ียงกวาง 
 7.5 สงบุคลากรไปศึกษาการใชประโยชนจากเขากวาง 
 7.6 จัดทํารายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

เล้ียงกวาง 20 ตัว อีเกง 10 ตัว แกะ 15 ตัว 
 

 เล้ียงกวาง 14 ตัว อีเกง 10 ตัว แกะ 8 ตัว 
 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
            เล้ียงกวางจํานวนไมนอยกวา 20 ตัว เล้ียงเกง 10 ตัว ไดลูกเกง 4 ตัว  เล้ียงแกะ 8 ตัว  
 9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     พื้นท่ีเล้ียงใชเปนแหลงวิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       นํากวางเขาเล้ียงไมครบ  เนื่องจากเกิดโรคระบาด  จึงหยุดขนยายกวางจากสวนสัตวสงขลา 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

                           ลงช่ือ  นายคัชชา  กาญจนจันทร ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุปรีดา  นิลจันทร  และบุคลากรประจํางานบริหารงานท่ัวไป 
    งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  40,000 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 5,286 บาท 

เงินบํารุงการศึกษา 21,790 บาท เงินอุดหนุน จํานวน 11,764 บาท รวม จํานวน 38,840 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อบันทึก จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ 
     6.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     6.3  เพื่อใหการบริหารงาน รับ-สง หนังสือราชการมีประสิทธิภาพ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  วางแผนเขียนโครงการและเสนอโครงการ 
 7.2  ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ  และดําเนินงานตามโครงการ 
 7.3  สรุปโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     การดําเนินงานบริหารงานท่ัวไปและระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละรอย 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไปทุกระบบ
ถูกตองตามระเบียบฯ การดําเนินงาน  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอราชการ 

8.1 เชิงปริมาณ  
     สามารถลงทะเบียนหนังสือรับ จํานวน  2,712
ฉบับ หนังสือสง จํานวน 680 ฉบับ บันทึกขอความ 
จํานวน 509 ฉบับ คําส่ัง จํานวน 313 ฉบับ 
ประกาศ จํานวน 25 ฉบับ หนังสือรับรอง จํานวน 
1 ฉบับ รายงานการประชุม จํานวน 3 ฉบับ 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     สามารถดําเนินการงานบริหารงานท่ัวไป 
ทันตามกําหนดเวลา เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอทางราชการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ระบบงานบริหารงานท่ัวไปถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
     9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

การบริหารงานบริหารงานท่ัวไปประสบผลสําเร็จ รอยละ 100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
       
                    ลงช่ือ นางสุปรีดา  นิลจันทร  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบริหารงานท่ัวไป  งานเอกสารการพิมพ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุปรีดา  นิลจันทร  งานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 70,000  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  47,910 บาท 

และเงินอุดหนุน จํานวน 27,510 บาท รวมจายจํานวน 75,420 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อบันทึก  จัดเก็บเอกสารทางราชการใหเปนระบบ 
     6.2  เพื่อบริการเอกสารทางราชการไดสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
     6.3  เพื่อใหเกิดความสะดวกแกบุคลากรและหนวยงานในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกังงานเอกสารการพิมพ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
7.1  วางแผนเขียนโครงการ และเสนอโครงการ 
7.2  ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ และดําเนินงานตามโครงการ 
7.3  สรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     การดําเนินงานสารบรรณและระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบฯ คิดเปนรอยละรอย 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     การปฏิบัติงานสารบรรณทุกระบบถูกตองตาม
ระเบียบการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชนตอทางราชการ 
     
 

8.1 เชิงปริมาณ  
      สามารถสําเนาหนังสือราชการกวา 50,000 
ฉบับ สําเนาขอสอบท้ังกลางภาคและปลายภาค
กวา 20,000 ฉบับ และเอกสารประกอบการสอน 
และอื่น ๆ อีกกวา 30,000 ฉบับ   
8.2 เชิงคุณภาพ 
     สามารถดําเนินการงานสารบรรณทันตาม
กําหนดเวลา เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ตอทางราชการ      

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 

ระบบงานเอกสารการพิมพถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ 
     9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 

การบริหารงานเอกสารการพิมพประสบผลสําเร็จ รอยละรอย 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
 
       

             ลงช่ือ  นางสุปรีดา  นิลจันทร ผูรายงานผล  
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1.  ช่ือโครงการ  ประชาสัมพันธสรางคานิยมอาชีวเกษตร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นายมลฑา กุลฑล และคณะ   งานประชาสัมพันธ   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560   ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  560 บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 3,900 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 960 บาท รวมจายจํานวน 5,420 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
6.1 .เพื่อเผยแพรขาวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงให

สาธารณชน ไดรบัทราบอยางท่ัวถึง 
6.2 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
6.3 เพื่อใหหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน องคกร และประชาชนมีความเขาใจและมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 บันทึกภาพนิ่ง การกระจายเสียง งานพิธีกร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ 

7.2 เผยแพรขาวสารไปยังส่ือมวลชนแขนงตางๆ 
7.3 เผยแพรขาวสารทางเว็บไซตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   Line  และ  Facebook 
7.4 ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
7.5 จัดบอรดนิทรรศการแสดงภาพกิจกรรมตางๆ 
7.6 เผยแพรขอมูลขาวสารทางเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง    
7.7 ประสานส่ือมวลชนทุกแขนงในการแถลงขาว จัดทําขาวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พัทลุง    
7.8 เผยแพรผลงานเดนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  /ผูบริหาร/ครู/นักเรียนหนา 

เว็บไซต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง    
 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
8.1.1  เผยแพรขาวสาร ภารกิจ การบริหารงาน 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไปยัง 
ส่ือมวลชนทุกแขนง และเว็บไซตวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง. สัปดาหละ 1 ครั้ง 
8.1.2 เผยแพรขาวสารทางบอรด ปายประกาศ 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 จํานวน ๒ บอรดโดยปรับเปล่ียนเดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 12 ครั้งตอป 

8.1 เชิงปริมาณ 
8.1.1  เผยแพรขาวสาร ภารกิจ การบริหารงาน 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไปยัง 
ส่ือมวลชนทุกแขนง และเว็บไซตวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง. สัปดาหละ 1 ครั้ง 
8.1.2 เผยแพรขาวสารทางบอรด ปายประกาศ 
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 จํานวน 2 บอรดโดยปรับเปล่ียนเดือนละ 1 ครั้ง 
รวม 6 ครั้งตอป 
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8.1.3 เผยแพรขาวสารทุกวันทําการ ทางส่ือเสียง
ตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น.  
8.1.4 เผยแพรขาวสารโดยจัดรายการวิทยุ ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
พัทลุง  FM  98.0  MHz เวลา 14.00.-15.00 น. 
ทุกวันจันทร  
8.1.5 เผยแพรวารสารขาว วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง  จํานวน ๒ ครัง้ ครั้งละ  100 
ฉบับ 
8.2 เชิงคุณภาพ 

8.2.1  บุคลากรประกอบดวยครู นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจ 
ในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  และดําเนินงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8.2.2  องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป มี
ความรูความเขาใจในการบริหารงานและมีสวนรวม
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 

8.1.3 เผยแพรขาวสารทุกวันทําการ ทางส่ือเสียง
ตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น.  
8.1.4 เผยแพรขาวสารโดยจัดรายการวิทยุ ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
พัทลุง  FM  98.0  MHz เวลา 14.00.-15.00 น. 
ทุกวันจันทร  
8.2 เชิงคุณภาพ 
8.2.1  บุคลากรประกอบดวยครู นักเรียน และ
ผูเกี่ยวของสวนใหญมีความรูความเขาใจ 
ในนโยบาย ภารกิจการบริหารงานของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
8.2.2  องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชนท่ัวไป มี
ความรูความเขาใจในการบริหารงานและมีสวน
รวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ขาราชการ  ครู  นักเรียน  ประชาชน  องคกรภาครัฐ  เอกชน  และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  มีความรู  ความเขาใจและพรอมใหความรวมมือชวยเหลือสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

9.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  เปนหนวยงานท่ีสาธารณชนไดรับทราบภารกิจ  และ
เปนท่ียอมรับ ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกฝาย 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การเผยแพรขาวสาร ทางส่ือเสียงตามสายภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พัทลุง เวลา  11.30 -12.00 น. ไมครบคลุมพื้นท่ี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา ติดต้ังลําโพงเสียงตามสายเพิ่มเติม 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดทําโครงการติดต้ังลําโพงเสียงตามสายเพิ่มเติม 
       
       

                    ลงช่ือ  นายมลฑา  กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  เผยแพรความรูศาสตรพระราชา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายคณิศร  เกตุมณี  งานประชาสัมพันธ  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี   ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 30,000  บาท จายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 12,000 บาท   
เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 12,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 6,000 บาท รวมจํานวน 30,000 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อนําศาสตรพระราชาไปสูการปฏิบัติ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหแกเด็ก/นักเรียน/นักศึกษา/
ประชาชนใหมีอุปนิสัยในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง  
 6.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ชุมชน และ ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 6.4 เพื่อเสริมสรางใหเด็ก/นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนสามารถประยุกตใชศาสตรพระราชาใน
ชีวิตประจําวันได และมีอุปนิสัยในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     7.1 จัดทําโครงการเผยแพรความรู 
     7.2 ดําเนินการใหความรู ความเขาใจโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง ทางสถานีวิทยุ 
     7.3 ประเมินผลและแกไข  สรุปผลโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ถายทอดความรูตามศาสตรพระราชาสู
ชุมชน ในสถานีวิทยุ 2 สถานี  
     8.1.2 นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนมี
ความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามศาสตรพระราชา 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ถายทอดความรูตามศาสตรพระราชาสู
ชุมชน 
    8.2.2 ประชาชนนําความรูตามศาสตร

พระราชาไปสูการปฏิบัติ 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ถายทอดความรูตามศาสตรพระราชาสู
ชุมชน ในสถานีวิทยุ 2 สถานี  
     8.1.2 นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนมี
ความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามศาสตรพระราชา 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ถายทอดความรูตามศาสตรพระราชาสู
ชุมชน 
    8.2.2 ประชาชนนําความรูตามศาสตร

พระราชาไปสูการปฏิบัติ 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ดําเนินรายการวิทยุเผยแพรศาสตรพระราชา ทุกสัปดาห ระยะเวลา 10 เดือน นักเรียน/นักศึกษาและ
ประชาชนมีความรูความเขาใจ และ ปฏิบัติตามศาสตรพระราชา 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
             ลงช่ือ  นายคณิศร  เกตุมณี  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ   นางอฎารัตน  บุญมณี   งานบุคลากร   ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน   3,000 บาท  รายจายจริงเงนิงบประมาณ  จํานวน 3,308 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหมีวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
     6.2 เพื่อใหการบริการบุคลากรสะดวก รวดเร็ว 
     6.3 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

 7.2 ขออนุญาตจัดซื้อ  และดําเนินโครงการ 

 7.3 สรุปผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     สามารถใหบริการแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ไดตามตองการของทุกคน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ  

     มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอตอการใหบริการแก

บุคลากรของวิทยาลัยฯ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     การดําเนินงานของงานบุคลากรเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     การดําเนินงานถูกตองตามระเบียบ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     การดําเนินงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถบริการขอมูล ดําเนินการดานตางๆ ได
ทันเวลา และถูกตองตามระเบียบ  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมี 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี

                    ลงช่ือ นางอฎารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ จัดงานเลี้ยงมุทิตาจิตผูเกษียณราชการ ประจําป 2561 

2.  ผูรับผิดชอบ   นางอฎารัตน  บุญมณี   งานบุคลากร   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน   6,000 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 6,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

    6.1 เพื่อสรางขวัญ  กําลังใจใหแกผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา 
   6.2 เพื่อยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติใหแกผูบริหาร ขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจางประจํา 
 6.3 เพื่อใหผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว มีโอกาส
แสดงมุทิตาจิตท่ีมีตอผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําในโอกาส
เกษียณอายุราชการ   
 6.4 เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของสังคม  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กจิกรรม 

 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดเตรียมรูปของผูเกษียณและจัดทําพรีเซนเตช่ัน/รูปท่ีระลึก 

 7.3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง  จัดทําปายไวนิลติดหนาวิทยาลัยและงานเล้ียง ดําเนินจัดงานเล้ียงฯ 

 7.4 สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนนิงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
       8.1.1 จัดงานเล้ียงมุทิตาจิตใหแกผู
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2561 จํานวน 8 คน 
คือ ผูบริหาร 1 คน ครู 6 คน ลูกจางประจํา 1 คน 
      8.1.2  บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเขารวมงานเล้ียงมุทิตาจิต 
แดผูเกษียณอายุราชการ 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2561 มารวมงานทุกคน 
    8.2.2  ผูเขารวมงานเล้ียงมุทิตาจิตผู
เกษียณอายุราชการ มีความพึงพอใจในการจัดงาน
เล้ียงมุทิตาจิต 

8.1  เชิงปริมาณ 
       8.1.1 จัดงานเล้ียงมุทิตาจิตใหแกผู
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2561 จํานวน 8 คน 
คือ ผูบริหาร 1 คน ครู 6 คน ลูกจางประจํา 1 คน 
      8.1.2  บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเขารวมงานเล้ียงมุทิตาจิต 
แดผูเกษียณอายุราชการ 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2561 มารวมงานทุกคน 
    8.2.2  ผูเขารวมงานเล้ียงมุทิตาจิตผู
เกษียณอายุราชการ มีความพึงพอใจในการจัดงาน
เล้ียงมุทิตาจิต 
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9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
          9.1.1 ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ
ประจําป 2561 มารวมงานทุกคน 
   9.1.2 บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงทุกคนเขารวมงานเล้ียงมุทิตาจิต แดผู
เกษียณอายุราชการ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
   9.2.1 ผูบริหาร ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา  มารวมงานเพื่อเปนขวัญ
กําลังใจผูเกษียณอายุราชการ 
        9.2.2 ผูเกษียณอายุราชการ มีความภาคภูมิใจและมีความสุข  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมม ี
     10.2  แนวทางแกไขปญหา  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี

                    ลงช่ือ นางอฎารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  อบรมพัฒนาบุคลากร 

2.  ผูรับผิดชอบ  2.1 นางอฎารัตน  บุญมณี   
                      2.2  บุคลากรประจํางานบุคลากร  งานบุคลากร   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  30,000  บาท  รายจายจริง จํานวน - บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณดานวิชาการ   
ดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนา  และ ดานหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
     6.2 เพื่อนําความรูท่ีไดรับมาใชในพัฒนาการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

  7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 

  7.2 เตรียมการอบรม 

  7.3 ดําเนินโครงการ 

  7.4 สรุปผลโครงการ 
 

 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 จัดอบรมภายใน จํานวน  2  เรื่อง    
          - การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
จํานวน 1 วัน  
 - การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
สอน การทํางาน     จํานวน  2 วัน   
     8.1.2   ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรอื่นๆ  ไดรับการอบรมทุกคน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเขาอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชใน

พัฒนาการพฒันาตนเอง และพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

8.1 เชิงปริมาณ   

     ไมไดดําเนินการ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ไมไดดําเนินการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ไมไดดําเนินโครงการ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี  
                    ลงช่ือ นางอฎารัตน  บุญมณี  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดซ้ือวัสดุประจํางาน งานการเงิน 

2.  ผูรับผิดชอบ นางสาวเพลินตา  บุญเรือง และนางสาวจุฑามาส   ชูภักดี  
        งานการเงิน ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 7,315 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินทุกประเภทใหแกบุคลากรในวิทยาลัยฯ 
 6.2 เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการรับ เบิก-จายเงินใหกับบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 6.3 เพื่อการควบคุมและจัดเก็บเอกสารทางการเงินใหถูกตองอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัย 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 ตรวจเอกสารการเบิกจาย/เสนอผูมีอํานาจลงนามเอกสารการเบิกจาย 

 7.2 เบิกจาย/บันทึกเอกสารการเบิกจายในทะเบียนคุมการเบิกจาย 

 7.3 เขียนและจายเช็ค/เงินสด  สงเอกสารการเบิกจายใหงานบัญชี  และจัดเก็บเอกสารการเบิกจาย 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 บริการรับ เบิก-จายเงินงบกลาง 
เงินเดือนและคาจางใหแกบุคลากร จํานวน  90 คน 
 8.1.2 หลักฐานการเบิกจายเงินใน
ปงบประมาณเบิกจายเสร็จส้ินภายในส้ิน
ปงบประมาณ 100% 
8.2 เชิงคุณภาพ 
   บริการรับ  เบิก-จายเงินตามระเบียบการเบิก
จายเงินทันตามเหตุการณ เปนท่ีพึงพอใจแก
ผูรับบริการ 

8.1 เชิงปริมาณ  

     - บริการรับ เบิก-จายงบกลาง เงินเดือน และ

คาจางแกบุคลากร จํานวน 64 คน 

     - สามารถบริการดานการเงินไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ใหบริการดานการรับ เบิก-จายเงินทันตาม

เหตุการณ เปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       - การติดตาม สรุปผลการเบิก – จายเงินประจําเดือน 
     - การประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       - การปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองรวดเร็วและถูกตองตามระเบียบการเบิก-จายเงิน 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
                    ลงช่ือ นางสาวเพลินตา  บุญเรือง ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานบัญชี 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางถนอมรัตน  ชูหน ู  งานการบัญชี   ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ   จํานวน 22,600 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 3,600 บาท
และเงินบํารุงการศึกษา 20,800 บาท รวม 24,400 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดทําบัญชี 
 6.2 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑประจําหองงานบัญชี 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 บันทึกบัญชี  
 7.2 จัดทําทะเบียนคุมบัญชีแตละบัญชีรายงานตนสังกัด  
 7.3 สงขอมูลท่ีระบบเรียกรายงานจากระบบ GFMIS 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 ใชจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึนตามระบบงาน
บัญชี จํานวน 8,000 รายการตอป 
 8.1.2 ใชจัดทําสรุปรายงานสงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ จํานวน 27 รายงานตอป 
8.2 เชิงคุณภาพ 

  ไดจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง ไดรายงานหนวยงานตน
สังกัดและท่ีเกี่ยวของไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 ใชจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึนตาม
ระบบงานบัญชี จํานวน 8,000 รายการตอป 
 8.1.2 ใชจัดทําสรุปรายงานสงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ จํานวน 27 รายงานตอป 
8.2 เชิงคุณภาพ 

  ไดจัดทําบัญชีท่ีถูกตอง ไดรายงานหนวยงานตน
สังกัดและท่ีเกี่ยวของไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       งานการบัญชีไดจัดทําบัญชี และรายงานผลการปฏิบัติตอตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     ไดรายงานสงตนสังกัด และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ ถูกตอง ทันตอเวลา 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
 

 
                      ลงช่ือ นางถนอมรัตน ชูหนู  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานพัสดุ 

2.  ผูรับผิดชอบ  2.1 นางสาวกรรณิกา  แสงแกว  2.2 นางอัมภา  ชูภักดี   งานพัสดุ   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  34,000 บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 4,600 บาท 
เงินบํารุงการศึกษา  32,490 บาท รวมจายจําจวน 37,090 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อมีพัสดุตาง ๆ เพียงพอกับการดําเนินงานของงานพัสดุ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 จัดซื้อวัสดุ 

 7.2 ดําเนินงานพัสดุ 

  7.3 ทํารายงานขอซื้อขอจาง  และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

     7.4 ทําชุดเบิกและดําเนินการในระบบ GFMIS 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     6.1.1 บริการงานจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ 
และทําชุดเบิก ใหแกงานฝายตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 750 ชุด 
 6.1.2 บริการการเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิงใน
การดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-
GP และระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง 
 8.2.2 ดําเนินงานของพัสดุเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

8.1 เชิงปริมาณ   

      บริการงานจัดซื้อจัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ และ
ทําชุดเบิก ใหแกงานฝายตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 750 ชุด 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ

กรมบัญชีกลาง ทันตามกําหนด และเรียบรอย 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ไดดําเนินการทํารายงานขอซื้อขอจาง จัดซื้อจัดจาง และทําชุดเบิกประมาณ 570 ชุด 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ดําเนินงานตาง ๆ ของงานพัสดุเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบรอย 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การใหยืมเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ควรผานระบบ E-GP/GFMIS  ในสวนของงบประมาณท่ีเกิน 5,000 บาท 

ลงช่ือ  นางสาวกรรณิกา แสงแกว  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานอาคารสถานท่ี 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายมาโนชญ  ทิพยเทพ    งานอาคารสถานท่ี  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 384,360 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ จํานวน 125,519 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ ท่ีใชในงานอาคารสถานท่ี 
 6.2 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง ระบบสาธารณูปโภค 
 6.3 เพื่อจัดซื้อ/จัดจาง การซอมบํารุง อาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ 
 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 นําเสนอโครงการ 

 7.2 จัดซื้อ จัดจาง ดําเนินการซอมปรับปรุง 

 7.3 สรุปผลและรายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ทําความสะอาด 
  8.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 
  8.1.3 ซอมเครื่องสูบน้ําประปา 
  8.1.4 ซอมระบบสายเมนไฟฟาแรงตํ่า 
  8.1.5 ซอมระบบไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ  
และซอมไฟฟา ถนน 
  8.1.6 ซอมระบบทอเมนสงน้ําประปา 
  8.1.7 ซอมประตูประจําอาคารศูนยวิทยบริการ 
  8.1.8 ซอมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 
  8.1.9 ซอมเครื่องตัดหญาแบบสะพายไหล 
จํานวน 2 เครื่อง 
  8.1.10 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําประปา 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ มี
น้ําประปาท่ีสะอาดใช 
   8.2.2 เพิ่มแสงสวางในจุดท่ีอับ ดูแล
บํารงุรักษาระบบสายไฟฟาไมใหเกิดความเสียหาย 
มีความปลอดภัย 
   8.2.3 ลดการรั่วซึม ทําใหสามารถใชน้ําประปา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ ทําความสะอาด 
  8.1.2 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 
     8.1.3 ซอมระบบไฟฟาภายในอาคารตาง ๆ  

และซอมไฟฟา ถนน 

     8.1.4 ซอมระบบทอเมนสงน้ําประปา 
  8.1.5 ซอมประตูประจําอาคารศูนยวิทย
บริการ 
     8.1.6 ซอมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 
   8.1.7  ปรับปรุงบริเวณสถานท่ีของวิทยาลัยฯ
รองรับงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับ ภาคใต 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
มีน้ําประปาท่ีสะอาดใช 
   8.2.2 เพิ่มแสงสวางในจุดท่ีอับ ดูแล
บํารุงรักษาระบบสายไฟฟาไมใหเกิดความ
เสียหาย มีความปลอดภัย 
      8.2.3 ลดการรั่วซึม ทําใหสามารถใช

น้ําประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
    บุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดใชประโยชนอาคารและสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
     อาคารสถานท่ีตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดและปลอดภัย 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1  ปญหา/อุปสรรค   
             ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทาง 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา 
             จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูเสริมในงาน 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เริ่มดําเนินโครงการเมื่อไดรับอนุมัติโครงการ 
 
 
                    ลงช่ือ นายมาโนชญ  ทิพยเทพ ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  งานทะเบียน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายพิเชษฐ   จินตสูต และนางสาวสุภาพร  บุญชาง   งานทะเบียน     
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560  ถึง 30 กนัยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 16,000  บาท  รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 6,755 บาท 

และเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 8,000 บาท รวมจายจํานวน  14,755 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
6.1  เพื่อจัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา 

     6.2  เพื่อทํา รบ.1 ประกาศนียบัตรแกนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 7.1 รับสมัครนักศึกษาใหม/ข้ึนทะเบียนนักศึกษา/ลงทะเบียนเรียน 
 7.2 ตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม/ จัดทําบัตรนักศึกษา/ บันทึกประวัตินักศึกษา จัดทําขอมูลนักศึกษา
รายบุคคล บันทึกผลการเรียน/ตรวจสอบ/จัดทํา GPA /รบ.1 /รบ.2 ประกาศนียบัตร/นักศึกษารับ
ประกาศนียบัตร 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
   8.1.1 ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา จํานวน 
300 คน 
   8.1.2 รบ. 1 ประกาศนียบัตรศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 90 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 จัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษามี
ความถูกตอง 
   8.2.2 จัดทํา รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษา 
มีความถูกตองตามรูปแบบ 
 

8.1  เชิงปริมาณ 
   8.1.1 ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา จํานวน 
250 คน 
   8.1.2 รบ. 1 ประกาศนียบัตรศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 85 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 จัดทําขอมูลรายบุคคลของนักศึกษามี
ความถูกตอง 
   8.2.2 จัดทํา รบ.1 ประกาศนียบัตรนักศึกษา 
มีความถูกตองตามรูปแบบ 
 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ขอมูลรายบุคคลของนักศึกษา   GPAX  GPA และ PR ของนักศึกษา ปวช.3 นําสงตอ อาชีวศึกษา
จังหวัด และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดถูกตองทันตามเวลาท่ีกําหนด  นักศึกษาท่ีจบ ปวช. 
และ ปวส. จะไดรับ รบ.1 และประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค    
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
                   
                                                                       ลงช่ือ นายพิเชษฐ  จินตสูต  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  พิธีมอบประกาศนียบัตร 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายพิเชษฐ   จินตสูต และนางสาวสุภาพร  บุญชาง  
    งานทะเบียน    ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง 30 กันยายน  2561 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 12,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 12,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับนักศึกษา  
     6.2  เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
     6.3  เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 เสนอผูบริหารแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน/ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาท่ีจบแตละระดับช้ัน 
 7.3 พิธมีอบประกาศนียบัตร  และรายงานสรปุ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวมใน
พิธีมอบประกาศนียบัตร  70  เปอรเซ็นต 
8.2 เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรตามวัน
เวลาท่ีกําหนด 
 

8.1 เชิงปริมาณ 

     มีจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวม

พิธีมอบประกาศนียบัตร 62.50% 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาลงทะเบียนเขารวมพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรดวยความพรอมเพรียง 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรประมาณ  70 เปอรเซ็นต 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       นักศึกษาท่ีจบ ปวช. และ ปวส. เขารวมในพิธีมอบประกาศนียบัตรทันตามเวลาท่ีกําหนด 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค   นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเขารวมพิธีมอบประกาศนียบัตรนอย 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   สรางจิตสํานึกใหเห็นความเสร็จของโครงการ 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี

                       ลงช่ือ นายพิเชษฐ  จินตสูต  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  จัดซ้ือวัสดุงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว  
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  2,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อจัดซื้อวัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ      
     7.2 จัดซื้อวัสดุ 

     7.3 สรุปรายงานผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุเพียงพอ

ในการดําเนินกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8.1 เชิงปริมาณ  

     วัสดุงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     มีวัสดุเพียงพอในการดําเนินกิจกรรม 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 

                    ลงช่ือ นางสาวพิทยา  คงอิ้ว ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  กีฬาและนันทนาการ 

2.  ผูรับผิดชอบ นางสาวพิทยา  คงอิ้ว   
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  40,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ จํานวน 28,375 บาท
และเงินอุดหนุน จํานวน 6,578 บาท รวม 34,9853 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพกาย ใจ และหางไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา 
 6.2 เพื่อเสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจากกระบวนการทํางานและกีฬา และนันทนาการ 
 6.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมติั 

 7.2 จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ   และสรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     คณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมกีฬาภายใน  

กีฬาจังหวัด กีฬาอาชีวศึกษาและการแสดง

นันทนาการ จํานวน 350 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญของการ

ออกกําลังกาย เลนกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีใน

หมูคณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 

8.1 เชิงปริมาณ   

     ครู บุคลากร นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกีฬาสี

ภายใน 191 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 เห็นคุณคาและความสําคัญของการ

ออกกําลังกาย 

     8.2.2 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

     8.2.3 นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ 

ทํางานเปนทีม 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
        นักศึกษา ครูใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการออกกําลังกาย และนันทนาการ 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  นักศึกษามีสุขภาพกายใจท่ีสมบูรณแข็งแรงมีความรัก สามัคคีในหมูคณะ รูแพรูชนะ และใหอภัย 

นักเรียนเห็นคุณคาและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข       ไมมี 
11.  แนวทางในการพฒันาโครงการ   
       
                    ลงช่ือ นางสาวพิทยา  คงอิ้ว  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  กิจกรรมวันสําคัญ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 10,000 บาท  รายจายจริง เงนิงบประมาณ จํานวน 4,900 บาท 
เงินบํารุงการศึกษา 950 บาท และเงินอุดหนุน 1,500 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คุณคาของ 
ความเปนไทยและประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 6.2 เพื่อใหนักศึกษารวมกันอนุรักษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และทองถ่ิน 
 6.3 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสาเพื่อสังคม 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 จัดกิจกรรมในวันสารทเดือนสิบ วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ วันพระนเรศวร 

กิจกรรมวันปยมหาราช วันไหวคร ูวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษาและวันเฉลิมพระชนม

พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
 7.3 สรุป/รายงานผลโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนนิงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน และนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรม

วันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และเทศกาลตาง ๆ ทุกกิจกรรม 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และเห็นคุณคาของความ

เปนไทยและวัฒนธรรมไทย 

8.1 เชิงปริมาณ  

     นักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ

เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

เทศกาลตาง ๆ  จํานวน  6  กิจกรรม 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาตระหนักในความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และเห็นคุณคาของความเปน

ไทย 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     ความสําเร็จของการรวมจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  
นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณคา รัก และหวงแหนในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และไดอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตไทย  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 
                    ลงช่ือ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เดิน-ว่ิงทดสอบสมรรถภาพรางกายของนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบนางสาวพิทยา  คงอิ้ว 
    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  15,000 บาท  รายจายจริง เงินอุดหนุน จํานวน 13,698.75 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อทดสอบสมรรถภาพความพรอมทางกายแกนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ และหางไกลจากส่ิงเสพติดของนักศึกษา 
 6.3 เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษารูจัก เห็นคุณคาและมีสวนรวมในการเขารวมกิจกรรม 
 6.4 เพื่อสรางความสามัคคี การทํางานเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ 

 7.2 จัดกิจกรรม 

 7.3 สรุป/รายงานผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่งทดสอบ

สมรรถภาพ จํานวน 300 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีสุขภาพ

แข็งแรง และความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา มี

พลานามัย บุคลิกภาพ และหางไกลจากส่ิงเสพติด 

เสริมสรางความมีวินัย และความมีน้ําใจจาก

กระบวนการทํางาน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     นักศึกษาเขารวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ทดสอบ

สมรรถภาพทางรางกาย จํานวน 190 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 นักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

     8.2.2 นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ 

     8.2.3 นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 

มีน้ําใจ หางไกลยาเสพติด 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ความสําเร็จของการจัดเดิน-วิ่งทดสอบสมรรถภาพนักศึกษา 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดเสริมสรางพลานามัย ความสามัคคี บุคลิกภาพ 
และหางไกลจากส่ิงเสพติด 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
 

                    ลงช่ือ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม 

2.  ผูรับผิดชอบ  งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา, งานครูท่ีปรึกษา, งานปกครอง และแผนกวิชา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  5,000 บาท  รายจายจริง   0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

     6.1 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ/ ดําเนินการ 

     7.2 การวางแผนงานคุณธรรม/ สรางกลไกการลงมือปฏิบัติ 

     7.3 กําหนดการติดตามนิเทศงาน/ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 7.4 สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความเปนผูนํา 

ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม

อยางเปนสุข จํานวน 200 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจนเปนผู

มีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ

มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และ

จริยธรรม 200 คน 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาความเปนผูนํา 

ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม

อยางเปนสุข จํานวน 250 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียน นักศึกษา มีภาวะผูนํา ตลอดจนเปน

ผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มี

เกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม 

และจริยธรรม 250 คน 

8.3 กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ “วินัย จิตอาสา 

พอเพียง” 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มีบุคลิกภาพท่ีดี มี
ความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ มีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม จํานวน 250 คน 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
                    ลงช่ือ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  คายคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูรับผิดชอบนางสาวพิทยา  คงอิ้ว 

    งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  30,000 บาท  รายจายจริง เงินอุดหนุน จํานวน 42,200 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
       6.1 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน นักศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      6.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 
  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ 

 7.2 จัดกิจกรรม 

 7.3 สรุป/รายงานผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน นักศึกษาใหม ไดพัฒนาความเปน
ผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข จํานวน 150 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษาใหมมีภาวะผูนํา 
ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคมได
อยางเปนสุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการ
ทํางาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 

8.1  เชิงปริมาณ 
      นักเรียน นักศึกษาใหม ไดพัฒนาความเปน
ผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุข จํานวน   คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษาใหมมีภาวะผูนํา 
ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต สามารถอยูในสังคม
ไดอยางเปนสุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นใน
การทํางาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
          นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มีบุคลิกภาพ
ท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม และจริยธรรม 
    9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิตท่ีดี สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได มีบุคลิกภาพท่ี
ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติมีศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสาคุณธรรม และจริยธรรม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมม ี
 

                    ลงช่ือ  นางสาวพิทยา  คงอิ้ว ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  ดนตรีสรางสุขภาพเยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด 

2.  ผูรับผิดชอบ นายมลฑา  กุลฑล   งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  - 30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  40,000  บาท จายจากเงินอุดหนุน จํานวน  30,290 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
      6.1  เพื่อใหบทเพลงและเสียงดนตรีเปนส่ือสรางสุขภาวะสูเยาวชนและสังคม 
      6.2  เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสทํากิจกรรม ใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
      6.3 เพื่อปรับปรุงวงดนตรีสากลวิทยาลัยฯรองรับ อกท. ภาคใต ป 2561  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ อนุญาตจัดซื้อ/จาง 
 7.2 ดําเนินการตามโครงการ และสรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯจํานวน  1  วง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 วิทยาลัยฯมีวงดนตรีสากลวิทยาลัยฯท่ีได
มาตรฐาน 
      8.2.2  นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออก
ความสามารถดานดนตรใีชเวลาวางใหเปน
ประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

8.1 เชิงปรมิาณ 

วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯจํานวน  1  วง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

  8.2.1 วิทยาลัยฯมีวงดนตรีสากลท่ีสามารถแสดง
ดนตรไีดในกิจกรรมตางๆของวิทยาลัยฯ 
  8.2.2  นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออก
ความสามารถดานดนตรใีชเวลาวางใหเปน
ประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 วงดนตรีสากลวิทยาลัยฯ  จํานวน  1  วง 
 9.2  นักเรียน นักศึกษา  เห็นคุณคาของการแสดงออกในดานท่ีเหมาะสม และเปนการรณรงคให
เยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด  
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  อุปกรณเครื่องเสียง  เครื่องดนตรี  วัสดุท่ีมีใชงานไมไดและไมเพียงพออยูกระจัด
กระจาย 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  ปรับปรุง ซอมแซม  จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเสียง  เครื่องดนตรี  ท่ีใช
งานไมไดใหสามารถกลับมาใชงานได  และมีหองประจํากิจกรรมดนตรี 
 

11. แนวทางในการพฒันาโครงการ  จัดทําโครงการปรับปรุง ซอมแซม  จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเสียง  
เครื่องดนตรี  ท่ีใชงานไมไดใหสามารถกลับมาใชงานได  และมีหองประจํากิจกรรมดนตร ี
 
       

 ลงช่ือ  นายมลฑา  กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานพยาบาล 

2.   ผูรับผิดชอบโครงการ นางสมนึก รัตนวิมล 
     งานสวัสดิการพยาบาล   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  3,500 บาท  รายจายจริง เงินอุดหนุน 3,018 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อบริการยาและเวชภัณฑปฐมพยาบาลข้ันตนแกนักศึกษาและบุคลากร 
 6.2 เพื่อแนะนําใหความรูการปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพแกนักศึกษา 
 6.3 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียนและปฏิบัติงานไดตามปกติ

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กจิกรรม     

    เขียนโครงการ/จัดซื้อวัสดุ/ บริการยาและเวชภัณฑ  และสรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 บริการยาใหนักศึกษาและบุคลากร 
ประมาณ 80 คน/ป 
 8.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบอุบัติเหตุ 
ประมาณ 10 คน/ป 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ครู อาจารย และนักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ 95% ข้ึนไป 
     8.2.2 นักศึกษาไดรับความรูจากการให

คําแนะนําและการจัดปายนิเทศใหความรูดานการ

ดูแลสุขภาพ โรคตาง ๆ 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 บรกิารยาใหนักศึกษาและบุคลากร  
90 คน/ป (นักศึกษารวมกิจกรรม อกท. ระดับ
หนวย) 
 8.1.2 ปฐมพยาบาลนักศึกษาประสบ
อุบัติเหตุ ลมรถ 11คน/ป แมลงตอย 1 คน  ผ้ึง
ตอย 1 คน ประตูหนีบมือ 1 คน และประตูสนาม
ฟุตซอลลมทับ จํานวน 1 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 คร ูอาจารย และนักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ 95% ข้ึนไป 
     8.2.2 นักศึกษาไดรับความรูจากการให

คําแนะนําดูแลสุขภาพข้ันพื้นฐาน  
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    ผูเรียนและบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ สามารถเรียน และปฏิบัติงานไดปกติ 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
                    ลงช่ือ  นางสมนึก รัตนวิมล  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  การประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยฯ หนวยพัทลุง 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการอํานวยการ อกท.หนวยพัทลุง 
    2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา อกท.หนวยพัทลุง   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  100,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ 71,946 บาท เงิน

อุดหนุน จํานวน 16,330 รวม 88,276  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. ท่ีมีผลงานและประสบความสําเร็จ และผูทําคุณประโยชน
แกองคการฯ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ และเปนบุคคลตัวอยาง สรางแรงจูงใจใหสมาชิก อกท. คนอื่น ๆ 
ในการพัฒนาตนเองในอนาคต 
 6.2 เพื่อใหสมาชิกไดนําความรู และผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมมาจัดแสดง เผยแพรตอ
สาธารณชน 
 6.3 เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก อกท. ไดแสดงความรูความสามารถดานทักษะวิชาชีพสาขาตาง ๆ โดย
การแขงขันทักษะวิชาชีพท่ีหลากหลาย และการสัมมนาทางวิชาการ 
 6.4 เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูประสบการณการทํางานรวมกัน ภาวะผูนํา และการมีสวนรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย 
 6.5 เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมิตรภาพระหวางสมาชิก อกท. 
 6.6 เพื่ออนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย 
 6.7 เพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจกรรม อกท. โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 การดําเนินงานกิจกรรมหลัก 

 7.2 การพัฒนาความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ 

 7.3 การเผยแพรผลงานทางวิชาการของสมาชิก 

 7.4 การหารายไดและออมทรัพยระหวางเรียน 

 7.5 การแสดงออกหรือนําเสนอศิลปวัฒนธรรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 สมาชิก อกท. หนวยพัทลุง ทุกคนมี
โอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับหนวย โดย
กิจกรรมท่ีดําเนินการในงานประชุมวิชาการระดับ
หนวย ประกอบดวย 
         8.1.1.1 การประชุมสมัยสามัญของ
สมาชิก อกท. ประจําปการศึกษา 2561 
     8.1.1.2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
จํานวน 8 สาขาวิชาชีพ 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 สมาชิก อกท. หนวยพัทลุง ทุกคนมี

โอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับหนวย 

     8.1.2 สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุง ทุกคนมี

โอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับภาค ภาคใต 

ประมาณ 80 คน 

     8.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท.หนวย
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      8.1.1.3 การประกวดผลงาน และ
ความกาวหนาทางการเกษตร 
      8.1.1.4 การสัมมนาผลงานทาง
วิชาการของสมาชิก อกท. 
      8.1.1.5 การประกวดนิทรรสการ
วิชาการ 
      8.1.1.6 การแสดงนันทนาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
      8.1.1.7 การแสดง และจําหนาย
ผลผลิต ผลิตภัณฑของสมาชิก อกท. 
      8.1.1.8 การนําเสนอผลงาน อกท. 
   8.1.2 สมาชิก อกท. ของหนวยพัทลุง 
ทุกคนมีโอกาสรวมงานประชุมวิชาการระดับภาค 
ภาคใต ประมาณ 100 คน 
    8.1.3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนสมาชิก อกท.
หนวยพัทลุง รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  
ปการศึกษา 2560 ประมาณ 50 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ไดพัฒนา
ความเปนเลิศ และมีทักษะประสบการณดาน
วิชาชีพ รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับ
การเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจน
เปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามลําดับข้ันหรือกระบวนการ อกท. 
  8.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะ
ประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการ
พัฒนาประเทศไทยได 
    8.2.3 สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม อกท. ท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

พัทลุง รวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ป

การศึกษา 2560 ประมาณ 37 คน      

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 สมาชิก อกท.หนวยพัทลุง ไดพัฒนา
ความเปนเลิศ และมีทักษะประสบการณดาน
วิชาชีพ รูจักการหารายไดและออมทรัพย ไดรับ
การเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตลอดจน
เปนพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตามลําดับข้ันหรือกระบวนการ อกท. 
  8.2.2 สมาชิกสามารถนําความรู ทักษะ
ประสบการณทางดานการเกษตรไปใชในการ
พัฒนาประเทศไทยได 
      8.2.3 สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กิจกรรม อกท. ท่ีถูกตองมากยิ่งข้ึน 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 สมาชิก อกท. ท่ีเขารวมประชุมวิชาการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มมากข้ึนท้ังในดาน
วิชาการและงานอาชีพท่ีสนใจ 
 9.2 สมาชิกมีความภาคภูมิใจในองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ และ
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ ขององคการฯ มากข้ึน 
 9.3 สมาชิก อกท. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเกษตร       

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     บางทักษะไมมีนักศึกษาสมัครเขาแขงขัน  แนวทางแกไขปญหา  ประชาสัมพันธ รับสมัครแขงขัน
ทักษะ 
                    ลงช่ือ  นางสาวพิทยา คงอิ้ว  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  บริหารความเสี่ยง 

2.   ผูรับผิดชอบ  นางนุบล  ทวีตา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี   ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 5,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  - บาท   
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อจัดอบรมใหความรูกิจกรรมรณรงค เรื่อง ยาเสพติด ความปลอดภัย ทะเลาะวิวาท การ
ต้ังครรภ 
 6.2 เพื่อคัดกรองกลุมดี กลุมเส่ียง กลุมมีปญหา และตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 
 6.3 เพื่อบําบัดฟนฟูนักศึกษากลุมเสพยาเสพติดและกลุมมีปญหา 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    7.1  เตรียมการ  ปฏิบัติการ ประเมินผล 

    7.2  สรุปผลและเผยแพร 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 187 คน 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา กลุมเส่ียง จํานวน 50 
คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขา
ใจความเส่ียง 5 ดาน 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกท่ีดี มีจิต
อาสา 
 

8.1  เชิงปริมาณ 
 8.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 187 คน 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา กลุมเส่ียง จํานวน 
50 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขา
ใจความเส่ียง 5 ดาน 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกท่ีดี มี
จิตอาสา 
 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ นางนุบล  ทวีตา ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  เขาคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปการศึกษา 2560 และการเขารวมกิจกรรม 
                   คายลูกเสือระดับภาค 
2. ผูรับผิดชอบ  นายธนวัฒน  ทองนุย งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 10,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ  4,500  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพื่อฝกการทํางานรวมกันอยางมีระบบและมปีระสิทธิภาพ 
 6.2 เพื่อเปนการฝกและทดสอบสมรรถภาพท้ังทางรางกายและจิตใจในการดํารงชีวิต 
 6.3 เพื่อเสริมสรางพัฒนาจิตใหมีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา 
 6.4 เพื่อเสริมสรางความดี มีคุณธรรม จริยธรรมใหนักศึกษา 
 6.5 เพื่อชวยในการฝกนักเรียนมีระเบียบวินัย รูจักสังเกต และทํางานรวมกับผูอื่นได มีความเขาใจการ
เปนผูนําและผูตามท่ีดี 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 วางแผนเขียนโครงการและเสนอโครงการ 

 7.2 ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ ดําเนินงานตามโครงการ และสรุปโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือ
สังคม มีความประพฤติท่ีดี 
  8.2.2 ลูกเสือท่ีผานการฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

  เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษา จํานวน 50 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา 
ชวยเหลือสังคม มีความประพฤติท่ีดี 
  8.2.2 ลูกเสือท่ีผานการฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
            นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50 คน 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
            9.2.1 ลูกเสือท่ีผานการฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
  9.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ชวยเหลือสังคม มีความประพฤติท่ีดี 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค   
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   

                  ลงช่ือ  นายธนวัฒน  ทองนุย  ผูรายงานผล 
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1. โครงการ  เยี่ยมบานหรือท่ีพักนักศึกษา 
2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร  งานครูท่ีปรึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000  บาท  รายจายจริง    บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อเยี่ยมบาน หรือ ท่ีพักของนักเรียนนักศึกษา 
   6.2 เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง ครู ผูปกครอง และสถานศึกษา 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เขียนโครงการ 
  7.2 ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
     7.3 รายงานผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
      8.1.1 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษา บาน
เชา  และท่ีพักนักศึกษาทุกคน  คิดเปนรอยละ  
100 

     8.1.2 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักสรางความสัมพันธท่ี
ดีกับผูปกครองนักศึกษาทุกคน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักนักศึกษาเปน
รายบุคคลไดดียิ่งข้ึน  เพื่อเปนแนวทางในการ
ชวยเหลือ สงเสริม  และสนับสนุน  เปนรายบุคคล
ตอไป 
   8.2.2 ครู  ผูปกครอง  สถานศึกษา  มี
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

8.1  เชิงปริมาณ 
      8.1.1 ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักศึกษา บาน
เชา  และท่ีพักนักศึกษาทุกคน  คิดเปนรอยละ  
100 

     8.1.2 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักสรางความสัมพันธท่ี
ดีกับผูปกครองนักศึกษาทุกคน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 ครูท่ีปรึกษาไดรูจักนักศึกษาเปน
รายบุคคลไดดียิ่งข้ึน  เพื่อเปนแนวทางในการ
ชวยเหลือ สงเสริม  และสนับสนุน  เปนรายบุคคล
ตอไป 
   8.2.2 ครู  ผูปกครอง  สถานศึกษา  มี
ความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
           ครูท่ีปรึกษา เยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาในท่ีปรึกษาทุกคน 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ครู ผูปกครอง สถานศึกษา ไดสรางความสัมพันธอันดี มีความเขาใจในตัวนักศึกษา แกปญหาได
ตรงประเด็น สงผลใหลดปญหาการออกกลางคันได 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมม ี
       

ลงช่ือ   นางสุณี กาญจนจันทร  ผูรายงานผล   



56 
 

1. โครงการการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน และทองถ่ิน ในการลดปญหาการออกกลางคัน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสุณี  กาญจนจันทร  งานครูท่ีปรึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  17,040 บาท  รายจายจริง  15,516 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
     6.1 เพื่อใหผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
 6.2 เพื่อใหผูปกครองพบครูท่ีปรึกษาประจําช้ัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและประสานงานเรื่องการ
สงเสริมดูแลนักเรียนนักศึกษาในปกครอง 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เขียนโครงการ 
  7.2 ดําเนินการประชุมผูปกครอง 
  7.3 สรุปผลการประชุม 
    7.4 รายงานผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รวม 2 ครั้ง 
 8.1.2 ผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา เขารวมประชุม 
จํานวน 250 คน จํานวน 2 ครั้ง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนนักศึกษาไดรับการดูแลสงเสริม และ
สนับสนุนดานการเรียน และดานอื่น ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ     

     ประชุมผูปกครอง จํานวน 3 ครั้ง คือ ภาค

เรียนท่ี 2/2560 (27  ธันวาคม 2560) และภาค

เรียนท่ี 1/2561 (8 พฤษภาคม 2560 นักศึกษา

ใหม, และ 30 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาเกา) 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      นักเรียน นักศึกษาไดรับการดูแล สงเสริม

ดานการเรียน ดานทุนการศึกษา 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ผูปกครองรับทราบขอมูลการศึกษาและดานพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาในปกครอง 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       ผูปกครองไดใหความรวมมือกับทางวิทยาลัยฯ ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมม ี
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดทําเอกสารเผยแพรผลงานนักเรียน นักศึกษาใหแกผูปกครอง 
       

ลงช่ือ   นางสุณี กาญจนจันทร  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ    งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ    นางกาญจนา  ชูแสง                      
     งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน - บาท  รายจายจริง  - บาท  

5.  วัตถุประสงค  
  5.1  เพื่อติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 
     5.2  เพื่อใหนักศึกษาไดมีขอมูลแนวทางในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
  5.3  เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
     5.4  เพื่อดําเนินงานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
  5.5  เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันตาง ๆแกนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 
6.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในระดับ  ปวช.  
และ  ปวส.  ไดครบทุกคน 
2. นักศึกษาระดับ  ปวช.3  และ  ปวส.2  มี
งานทําหรือศึกษาตอ 
3. งานกองทุนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา 
4. ใหขอมูลเกี่ยวกับโควตาของสถาบันตาง ๆ
แกนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 
 

1.  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช จํานวน 30 คน 
ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ได 30 คน และ  ระดับ 
ปวส.จํานวน  61 คน ติดตามได 61 คนคิดเปนรอยละ 
100 
 2.  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ  ปวช.3  มีงานทํา
หรือศึกษาตอ 30 คน คิดเปนรอยละ 100 และ  ปวส.2 
มีงานทําหรือศึกษาตอ 56 คน คิดเปน รอยละ 91.80 
3. นักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษา 11 ราย รายใหม 
สมัคร 3 คน ทําสัญญากูยืมเงิน 2 คน ผูกูยืมรายเกา 8 
คน ทําสัญญากูยืมเงิน 7 คน 

 

7.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1)  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกแนวทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 
2)  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  
2558 ไดรอยละ  90 
 3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทํา
หรือศึกษาตอรอยละ  90 
4) งานกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา 
  

1)  นักศึกษามีความรู  ขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนว
ทางการดําเนินชีวิตในอนาคต 
2)  ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2559  
ไดรอยละ  100 
 3)  นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  มีงานทําหรือ
ศึกษาตอรอยละ  94.50 
4) นักศึกษาสมัครกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 11 รายทํา
สัญญากูยืมเงิน 9 ราย คิดเปนรอยละ 81.81 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี      

      ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง    ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ     ปจฉิมนิเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ      นางกาญจนา  ชูแสง   

3. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม  2561  ถึง   มีนาคม  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 2,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา 1,940 บาท  
เงินอุดหนนุ จํานวน 4,725 บาท  รวม 6,665  บาท 
 

6. วัตถุประสงค 
  6.1  เพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
  6.2  เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 
   6.3  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะชีวิต 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

  1. นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับการ
ปจฉิมนิเทศทุกคน(59 คน) 
  2. นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทางใน
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ 
  3. นักศึกษาทุกคนมีความรูวามเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
  4. นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอได
ทุกคน 
 

  1.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  ไดรับการ
ปจฉิมนิเทศ 41คน รอยละ 69.49 
  2.นักศึกษา  ปวช.3  และ  ปวส.2  แนวทาง
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพ 
  3.นักศึกษาทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
  4.นักศึกษาตัดสินใจเลือกอาชีพหรือศึกษาตอ
ไดทุกคน 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 8.1  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ 
 8.2  นักศึกษารอยละ  80  ตัดสินใจเลือก
อาชีพหรือศึกษาตอได 

8.1  นักศึกษารอยละ  69.49  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ 
8.2  นักศึกษารอยละ  69.49  ตัดสินใจเลือก
อาชีพหรือศึกษาตอได 

 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมม ี
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
       ไมมี 
       

      ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง    ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ      นางกาญจนา  ชูแสง 

3. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  20,000 บาท  รายจายจริง  เงินอุดหนุน จํานวน 2,400 บาท  

5. วัตถุประสงค    
 5.1  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
 5.2  เพื่อนักศึกษาใหมไดไปทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ 
 5.3  เพื่อใหนักศึกษาใหมปรับตัวเขากับบริบทของสถานศึกษา 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 
1.  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ 
2.  นักศึกษาใหมไดรับความรู  ประสบการณจาก
การทัศนศึกษาดูงาน 
3. นักศึกษาใหมปรับตัวได 
 

1.  นักศึกษาใหมไดรับการปฐมนิเทศ ปวช.1,  
ปวส.1 และ ปริญญาตรี 
2.  นักศึกษาใหมปรับตัวในการเรียนการสอนได 
3.  นักศึกษาใหมไดรับความรู  ประสบการณจาก
การทัศนศึกษาดูงานวันถายทอดเทคโนโลยีเปดบาน
งานวิจัยกรมวิชาการเกษตรท่ีเหมาะสมในสภาพ
พื้นท่ี วันท่ี 20-21 สิงหาคม 2561 ท่ีศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1)  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
2)  นักศึกษาใหมรอยละ  80  ไดทัศนศึกษาดูงาน
ฟารมท่ีประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ 
3)  นักศึกษาใหมรอยละ  75  ปรับตัวเขากับ
เพื่อน  รุนพี่  รุนนอง  และครูอาจารย 

 1)  นักศึกษารอยละ  80  มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพัทลุง 
 2)  นักศึกษาใหม ปรับตัวเขากับเพื่อน  รุนพี่  รุน
นอง  และครูอาจารย 

 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมม ี
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
       ไมมี 
       

      ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง    ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ    เพิ่มปริมาณผูเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ      นางกาญจนา  ชูแสง 

3. ระยะเวลาดําเนินการ   1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 40,000   บาท  รายจายจริง  เงินอุดหนุน จํานวน 18,600 บาท  

5. วัตถุประสงค    
 5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียน 
 5.2 เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 5.3 เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนว 
 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

6.1  เชิงปริมาณ 
       ผูบริหารและครูแนะแนว จํานวน /80 
สถานศึกษาเขารวมประชุมสถานศึกษาละ 2 คน 
รวม 160 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
       6.2.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. 
มีจํานวนเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกันปท่ีผานมา 
   6.2.2 ผูบริหารและครูแนะแนว มี
ความสัมพันธท่ีดีกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง 
  6.2.3 นักเรียน ช้ัน ม.3 และ ม.6 มี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเรียน 
อาชีวเกษตร 

1. จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอดาน
การเกษตรในสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง 
2. แนะแนวการศึกษาตอแกนักเรียนในโรงเรียน
มัธยม  
3. บรรยายใหความรูเกี่ยวกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุงแกครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
พัทลุง และสังกัดเขตมัธยมศึกษา 
4. สงขอมูลประชาสัมพันธการแนะแนวการศึกษา
ตอกับเครือขายครูแนะแนวในจังหวัดพัทลุง  
(ทางไลนกลุม) 
5. นักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. มีจํานวนลดลง 
 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ)   
     8.1 ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
         8.1.1 นักเรียนและครูสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาพัทลุงเขต 1 และ 2 องคการบริหารสวนจังหวัด
พัทลุงเขต 1 และเขต 2 องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง เทศบาลฯ ในจังหวัดพัทลุง และโรงเรียนเอกชน
มีความสัมพันธท่ีดีกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 8.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
             นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       เนื่องจากวิทยาลัยฯ เปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต และมีกิจกรรมอื่นๆ
อยางตอเนื่อง และครูมีช่ัวโมงสอนมาก ทําใหออกแนะแนวไดไมครบทุกสถานศึกษา 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 
       

      ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง    ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ     จัดทําคูมือนักศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ     นางกาญจนา  ชูแสง 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2561  ถึง   กรกฏาคม  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  16,000 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา 17,000 บาท 

6. วัตถุประสงค 
 6.1  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและขอมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยฯ 
 6.2  เพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 
7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 

เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 
1  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคูมือ
นักศึกษาทุกคน 
2  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 

1  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีคูมือ
นักศึกษาทุกคน 
2  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  มีแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 

 
8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

 1)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  
100  มีคูมือนักศึกษา 
 2)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  80  
ประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

 1)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  
100  มีคูมือนักศึกษา 
 2)  นักศึกษา  ปวช.1  และ  ปวส.1  รอยละ  80  
ประพฤติปฏบัิติตนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมม ี
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
       ไมมี 
       

      ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง    ผูรายงานผล   
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1. ช่ือโครงการ  จัดหาทุนการศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางกาญจนา  ชูแสง    

3.  ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2560  ถึง  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  5,000 บาท  รายจายจริง เงินงบประมาณ 4,820 บาท  

6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพื่อหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อตอยอดทางการศึกษาใหแกนักเรียน นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจน 

7.  ผลการดําเนินงานของโครงการ 
เปาหมาย(ผลผลิต)ตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

1. นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา
ไดรับทุนการศึกษารอยละ 50 
2. จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได
จํานวน  40 ทุน 
 

1. นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีสมัครขอรับทุนการศึกษา
ไดรับทุนการศึกษา 52 ทุน 
 2. จัดหาทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จาก
สมาคมศิษยเกาฯ, ชมรมศิษยเการุน 1-14 และ
บริษัท อารดีเกษตรพัฒนา จํากัด ไดจํานวน  45 
ทุน  ทุนเฉลิมราชกุมารี จํานวน 2 ทุนๆละ 15,000 
บาท ทุนมูลนิธิปอเต็กต๊ึง จํานวน 5 ทุนๆละ 8,800 
บาท 
 

 

8.  ผลท่ีไดรับ  (ผลลัพธ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับตามแผนฯ ผลการดําเนินงานจริง 

นักศึกษาไดรับทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ได
จํานวน 40 ทุน 

นักศึกษาไดรับเงินทุนการศึกษา จํานวน 52 ทุน 
เปนเงิน 165,000 บาท 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
      9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       จัดหาทุนการศึกษา ไดจํานวน 52 ทุน  เปนเงิน 165,000 บาท 
  9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีฐานะยากจนไดรับทุนการศึกษาสามารถตอยอดทางการศึกษา 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมม ี

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
       ไมมี 
       

      ลงช่ือ  นางกาญจนา  ชูแสง    ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายปริญญา  ปนสุวรรณ 
    2.2 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  400,000  บาท  รายจายจริง  175,520  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อบริการจัดการนโยบายโครงการปฏิรูปนักเรียน นักศึกษา 
 6.2 เพื่อดูแลการรับประทานอาหารกลางวันของนกัเรียนปฏิรูป 
 6.3 เพื่อใหการบริการดานท่ีพัก ตลอดถึงอํานวยความสะดวกในหอ 
 6.4 เพื่อจัดใหมีสถานท่ีจําหนายอาหารแกนักศึกษาท่ัวไป 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เสนอโครงการ/อนุมัติ 

 7.2 จัดซื้อวัสดุ/บริการ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ตลอดปการศึกษาและ สรุปรายงานผลโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 นักเรียน ปวช. จํานวน 99 คน 
 8.1.2 นักเรียน ปวส. จํานวน 172 คน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 นักเรียนมีท่ีพัก 
  8.2.2 มีอาหาร น้ําด่ืม บริการวันละ 3 มื้อ 
  8.2.3 มีสถานท่ีรับประทานอาหารแก

นักศึกษาท่ัวไป 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 นักเรียน ปวช. จํานวน 48 คน 
 8.1.2 นักเรียน ปวส. จํานวน 168 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 นักเรียนมีท่ีพัก 
  8.2.2 มีอาหารบริการวันละ 3 มื้อ 
  8.2.3 มีสถานท่ีรับประทานอาหารแก

นักศึกษาท่ัวไป 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักเรียนมีท่ีพักและไดรับสวัสดิการ จํานวน 48 คน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรับผิดชอบ  นักศึกษาทุก

ระดับช้ันปมีสถานท่ีรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การจัดเวรยามควบคุมดูแลนักเรียนหอพัก และสวัสดิการดานอื่น เชนน้ําด่ืม 
นักเรียนหอพัก 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  กําหนดมาตรการควบคุมดูแลนักเรียนหอพักใหเขมงวดข้ึน ประสานโรง
ผลิตน้ําด่ืมวิทยาลัยฯ บริการนักเรียน 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  เพิ่มมาตรการควบคุมดูแล จัดสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม เชน น้ําด่ืม วัสดุ
กีฬา เพื่อออกกําลังกาย 
                                   

                                                                  ลงช่ือ  นายปริญญา ปนสุวรรณ  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 
     2.2 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการวันท่ี  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติงบดําเนินงานระยะส้ัน จํานวน 266,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 
39,000 บาท รวม 305,000 บาท รายจายจริงงบประมาณ จํานวน 266,000 บาท เงินอุดหนุน 39,000 
บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

     6.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะส้ันทางดานการเกษตรใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู 
เจาหนาท่ี และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
     6.2. เพื่อใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานและรายไดแก
นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรท่ัวไป 
     6.3  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการประกอบอาชีพ 
     6.4  เพื่อใหวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางขอมูลและจัดบริการวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา และ
เกษตรกรท่ัวไป 
     6.5  สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนท่ัวไป 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 เตรียมงาน สํารวจหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป
 7.2 วางแผน กําหนดหลักสูตร จัดตารางการฝกอบรม 
 7.3 ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานของหลักสูตร 
     7.4 รายงานผลการฝกอบรมของแตละหลักสูตร 
     7.5 ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม  และสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และ
ประชาชนไดรับความรูดานวิชาการ 
จํานวน 200 คน 
 8.1.2 ครู และนักเรียน จํานวน 30 
คน นําความรูไปเผยแพรบริการความรู
อาชีพแกผูสนใจ 
 8.1.3 แผนกวิชา 7 แผนกวิชา บริการ
วิชาการและวิชาชีพสูชุมชน วิทยาลัย 
โรงเรียน ไมนอยกวา 2 ครั้ง 3 เรื่อง 
 

8.1 เชิงปริมาณ 
      8.1.1 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐาน
สมรรถนะ (จํานวน 75 ช่ัวโมง) รวม 2 รุน จํานวน ผูเขา
รับการฝกอบรมจํานวน 98 คน ไดแก 
      1. หลักสูตรการขับรถแทรกเตอรและการบํารุงรักษา 
จํานวน 42 คน 
      2. หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตปาลมสมัยใหม 
จํานวน 56 คน 
      8.1.2 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รวม 26 
รุน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวน  945 คน ไดแก 
      1. หลักสูตรการผลิตโดนัทจ๋ิว 2 รุน จํานวน 57 คน 
      2. หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 3 รุน 
จํานวน 113 คน        
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เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

       3. หลักสูตรการผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว 3 รุน จํานวน 
84 คน     
4. หลักสูตรการผลิตหมูยอ จํานวน 30 คน 
      5. หลักสูตรชางซอมบํารุงเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
1 รุน จํานวน 15 คน 
      6. หลักสูตรชางซอมบํารุงรถจักรยานยนต 1 รุน
จํานวน      15 คน 
      7. หลักสูตรการใชและบํารุงเครื่องยนตเล็กทาง
การเกษตร    2 รุน จํานวน 60 คน 
      8. หลักสูตรการปลูกพืชเศรษฐกิจ 1 รุน จํานวน 50 
คน 
      9. หลักสูตรการเล้ียงสัตวเพื่อการคา 1 รุน จํานวน 
50 คน 
      10. หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3 รุน 
จํานวน 101 คน 
      11. หลักสูตรการผลิตไมดอกไมประดับ 1 รุน จํานวน 
50 คน 
      12. หลักสูตรการผลิตขาวสังขหยดบาร 1 รุน จํานวน 

43 คน       

     13. หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกรา 2 รุน 

จํานวน       43 คน 

     14. หลักสูตรการกรีดยางพารา 1 รุน จํานวน 58 คน 

     15. หลักสูตรเกษตรผสมผสาน 1 รุน จํานวน  53 คน 

      16. หลักสูตรการเล้ียงปลาดุก 1 รุน จํานวน 58 คน 

     17. หลักสูตรการเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต 1 รุน 

จํานวน 30 คน 

      18. หลักสูตรการขยายพันธุพืชไมดอกไมประดับ 1 

รุน จํานวน 35 คน 

      8.1.3 จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน 

รวม 8 รุน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 609 คน 

ไดแก 1. หลักสูตรการทําโดนัท 5 รุน  จํานวน 448  คน 

      2. หลักสูตรการทําเคกกลวยหอมนึ่ง 2 รุน จํานวน 

82 คน 

    3. หลักสูตรการทําแหนม 3 เห็ด 1 รุน  จํานวน 79 คน 
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8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 ครู นักเรียน นักศึกษา ไดฝกฝน 
อบรม นําไปถายทอดความรู เกิดความ
เช่ือมั่นในอาชีพ 
 8.2.2 สรางเสริมอาชีพใหแกครู 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพิ่มรายได 

8.2 เชิงคุณภาพ        

      1. ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันทุก
รุน       ผานการอบรมตามสมรรถนะของหลักสูตร 
สามารถนําความรู ทักษะ ไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพได  
      2. ผูเขารบัการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะ
ส้ันทุกรุน ผานการอบรมตามสมรรถนะของหลักสูตร 
สามารถนําความรู ทักษะ ไปประยุกตใชในการประกอบ
อาชีพได 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1 ผลผลิต (Out put) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       9.1.1 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหแกนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรท่ัวไป จํานวน    
ไมนอยกวา 120 คน 
       9.1.2 จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันใหแกนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรท่ัวไป 
จํานวนไมนอยกวา  120 คน 
   9.2 ผลลัพธ (Out come) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       9.2.1 จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ (จํานวน 75 ช่ัวโมง) รวม 2 รุน จํานวน ผู
เขารับการฝกอบรมจํานวน 98 คน 
       9.2.2  จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รวม 26 รุน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวน      
945 คน        
       9.2.3 จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน รวม 8 รุน จํานวนผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 
609 คน 

 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
           โครงการขาดการจัดสรรงบประมาณทําใหการดําเนินโครงการไมตรงตามเปาหมาย ไมตอเนื่อง 
   10.2 แนวทางแกไขปญหา 
            บูรณาการการฝกอบรมกับหนวยงานอื่นโดยทางวิทยาลัยฯสนับสนุนวิทยากร ซึ่งสามารถนําผล
การดําเนินงานมารายงานผลในโครงการของวิทยาลัยฯได 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ควรมีการประสานงานดานงบประมาณลวงหนาเพื่อการดําเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย และ
ประสานงานกับหนวยงานราชการอื่นเพื่อใชงบประมาณในการดําเนินโครงการรวมกัน 
       
                                                                    ลงช่ือ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยืน 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายธนวัฒน  ทองนุย    งานแผนกวิชาพืชศาสตร   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี   ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,200  บาท รายจายจริง จํานวน   27,200 บาท  
    (เบิกจายจากวษท.สงขลา จํานวน 10,000 บาท และจาก วษท.ชุมพร จํานวน 17,200 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
  6.1  เพื่อสนองแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.2  เพื่อสงเสริมใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
      6.3  เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความเกื้อกูลในสังคมเมืองและชนบท 

6.4  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
6.5  เพื่อใหเกิดการคนคิดนวัตกรรมใหมในดานชีวภาพและส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดประโยชนตอสังคม 

และประเทศชาติตอไป 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 7.1  สํารวจวัสดุอุปกรณ  วางแผน และเสนอโครงการ 

 7.2  จัดเตรียมเอกสาร โปสเตอร ส่ือ วัสดุอุปกรณ และวัตถุดิบ 

 7.3  ดําเนินการฝกอบรมใหความรู สาธิต  และบริการเช้ือจุลินทรีย อีเอ็ม 
 7.4  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เผยแพรความรู บูรณาการในรายวิชาท่ีสอน
ใหกับนักเรียน จํานวน 200 คน 
8.2  เผยแพรความรูสูชุมชนในจังหวัดพัทลุง จํานวน 
3 หมูบาน 
8.3  ใหบริการน้ําสกัดชีวภาพ ใชเปนตัวอยาง 
จํานวน 1,000 ลิตร 

 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นายธนวัฒน  ทองนุย      ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  งานวางแผนและงบประมาณ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ   นางสุวลี  กุลฑล   
    2.2 งานวางแผนและงบประมาณ   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 9,650 บาท รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 5,802 บาท  
เงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 0 บาท  รวมเปนเงิน 5,802 บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   -  บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อใหงานวางแผนและงบประมาณสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนไดอยางครบถวนและ
มีประสิทธิภาพ 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 7.1 นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ/ จัดซื้อวัสดุตามท่ีไดรับการอนุมัติจากวิทยาลัยฯ 

 7.2 จัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2560 

     7.3 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 

     7.4 จัดทําแผนความตองการงบลงทุน ป 2563 

     7.5 จัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณฯ 
     7.6 สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ  2561  จํานวน  20  
เลม 
  8.1.2  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงาน
เม่ือส้ินสุดปงบประมาณ  2560  จํานวน  
20  เลม   
8.1.3  จัดทําแผนความตองการงบลงทุนฯ 
ปงบประมาณ  2563 
     8.1.4  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณให
เปนไปตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนด  
      8.1.5  จัดทํารายงานผลการดําเนิน

โครงการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1  จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
2561  จํานวน  20  เลม 
  8.1.2  จัดทํารายงานสรุปผลปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุด
ปงบประมาณ  2560  จํานวน  10  เลม   
     8.1.3  จัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ท่ีกําหนด  
      8.1.4  จัดทําโครงการขอรับงบประมาณจากจังหวัด

พัทลุงป 2563 

      8.1.5 รายงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของ 

สวนราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ท้ังเอกสารและระบบออนไลน 
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8.2 เชิงคุณภาพ 

     การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงาน

วางแผนและงบประมาณมีคุณภาพดี  ตาม

เกณฑตัวช้ีวัด  คือ  มีความครบถวน  

ถูกตองและทันเวลาท่ีกําหนด 

 

      8.1.6 รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม

นโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาท้ังเอกสารและระบบออนไลน 

      8.1.9 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน รายงานการตรวจราชการตอ
ผูตรวจราชการฯ ,คณะกรรมาธิการการศึกษา  และการ
กีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานวางแผนและ

งบประมาณมีคุณภาพดี ตามเกณฑตัวช้ีวัด คือ มีความ

ครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output)  พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 20 เลม รายงานการใชเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ จํานวน 4 เลมและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินสุด
ปงบประมาณ 2560 จํานวน 10 เลม  
 9.2  ผลลัพธ (Outcome)  พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
  วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจําป 2561 ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาเปน
แนวทางในการบริหารงานและบริหารงบประมาณ และสรุปผลการดําเนินงานประจําป 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
          10.1.1 การจัดทําสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป มีความลาชา เนื่องจาก 
ผูรับผิดชอบโครงการบางโครงการไมจัดสงสรุปผลฯตามเวลาท่ีกําหนด 
 10.1.2 งานวางแผนฯ มีภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิมมาก ประกอบกับไมมีเจาหนาท่ีประจํางาน
วางแผน  ทําใหในบางครั้งเปนภาระงานท่ีมากเกินไป 
 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   

รองผูอํานวยการฝายฯ ควรมีการติดตามใหผูรับผิดชอบโครงการจัดสงตามเวลาท่ีกําหนด 
 

             ลงช่ือ  นางสุวลี กุลฑล  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  1.1 นางเบญจวรรณ  ชูสิริ 1.2 นายเมฆา  ชาติกุล    1.3 นายพิเชษฐ  จินตสูต 
    2.2 งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  6,900 บาท  รายจายจริง  งบประมาณ  จํานวน 3,830  บาท เงิน
บํารุงการศึกษา จํานวน 856 บาท  รวมเปนเงิน  4,686 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1  เพื่อรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา 
จัดทําและบริการขอมูลและสารสนเทศ  ท่ีเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 6.2 เพื่อดําเนินงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 6.3 พัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ใหสามารถเช่ือมโยขงกับสถานศึกษาอื่น
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของได 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 2. จัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ และจางเหมาบริการตามท่ีไดรับการอนุมัติฯ 

 3. รวบรวม จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลประเภทตาง ๆท่ีมีในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลและ

สารสนเทศ 

 4. ใหบริการขอมูลแกบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 5. ทําสรุปขอมูลสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 2561 และปการศึกษา 2561 

 6. ปรับปรุงแกไขขอมูลสารสนเทศในเว็บไซตของวิทยาลัยใหเปนปจจุบัน 

 7. ดูแลและประชาสัมพันธศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 

 8. ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายในระหวางปงบประมาณ 

 9. สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 รวบรวมขอมูล ประมวลผล และจัดเก็บ
รักษาขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคาร
สถานท่ี การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัด
พัทลุง ในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตาม
จํานนขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 
 8.1.2 จัดทําสรุปขอมูลของสถานศึกษา จํานวน 
1 ชุด 
 8.1.3 สรางความตระหนักและดูแลการ

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 รวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
จัดเก็บรกัษาขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก 
สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี การเงิน หลักสูตร 
ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง ในระบบ
คอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตามจํานนขอมูลท่ี
ตองมีการจัดเก็บ 
 8.1.2 จัดทําสรุปขอมูลของสถานศึกษา 
จํานวน 1 ชุด 
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ปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของ
นักศึกษา จํานวน 500 คน 
     8.1.4 ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อ

เผยแพรขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย จํานวน 

1 เว็บไซต 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนย

ขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพดีตามเกณฑช้ีวัด คือ มี

ความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 

 8.1.3 สรางความตระหนักและดูแลการ
ปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของ
นักศึกษา จํานวน 120 คน 
     8.1.4 ปรับปรุงเว็บไซตของสถานศึกษาเพื่อ

เผยแพรขอมูลและสารสนเทศของวิทยาลัย 

จํานวน 1 เว็บไซต 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     การปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีของงานศูนย

ขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพดีตามเกณฑช้ีวัด คือ 

มีความครบถวน ถูกตอง และทันเวลาท่ีกําหนด 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ไดแก สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี 
การเงิน หลักสูตร ตลาดแรงงาน จังหวัดพัทลุง จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรและแฟมเอกสารตามจํานวน
ขอมูลท่ีตองมีการจัดเก็บ 
 9.2 นักศึกษา จํานวน 120 คน มีความตระหนักและดูแลการปรับปรุงขอมูลศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
 9.3 เว็บไซตของสถานศึกษา 1 เว็บไซต มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน  
   9.4 วิทยาลัยมีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 9.5 วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ 
 9.6 วิทยาลัยมีการใหบริการขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางถูกตอง 
รวดเร็วและทันเวลา 
 9.7 วิทยาลัยไดประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
 10.1.1 อุปกรณท่ีจําเปนในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน 
 10.1.2 บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการดูแลรักษาระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
 10.2.1 จัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณทดแทนของเดิมท่ีเส่ือมสภาพ 
 10.2.2 จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญทดแทน 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ    
      จัดสรรงบประมาณและบุคลากรทดแทน 
       

             ลงช่ือ   นางเบญจวรรณ ชูสิริ  ผูรายงานผล   
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1. โครงการ จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับทํา Web Server 

2.  ผูรับผิดชอบ นางเบญจวรรณ  ชูสิริ นายเมฆา  ชาติกุล  และนายพิเชษฐ  จินตสูต 
     งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี   ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมติั จํานวน 50,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 50,000  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    เพื่อใหสามารถเผยแพรเว็บไซตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงไดอยางตอเนื่อง  

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    7.1  นําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
    7.2  จัดซื้อครุภัณฑ วัสดุ และจางเหมาบริการตามท่ีไดรับการอนุมัติจากวิทยาลัย 
    7.3  สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ
สําหรับจัดทําเปน Web Server 1 เครื่อง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  เว็บไซตของวิทยาลัย www.kasetpt.ac.th  
ไดรับการจัดเก็บและเผยแพรอยางตอเนื่อง 
 

8.1 เชิงปริมาณ 
     ดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับจัดทําเปน Web 
Server 1 เครื่อง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  เว็บไซตของวิทยาลัย www.kasetpt.ac.th  
ไดรับการจัดเก็บและเผยแพรอยางตอเนื่องโดยใช
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดดําเนินการจัดซื้อ 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กจิกรรม 
    มีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพดี ทําหนาท่ีเปน Web Server ทําใหเว็บไซตของวิทยาลัย 
www.kasetpt.ac.th  ไดรับการจัดเก็บและเผยแพรอยางตอเนื่อง 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค   
         ไมมี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 

         ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      จัดหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารงานเครือขายและจัดทําเว็บไซตวิทยาลัย 
       
              ลงช่ือ  นางเบญจวรรณ  ชูสิริ  ผูรายงานผล 

 

http://www.kasetpt.ac.th/
http://www.kasetpt.ac.th/
http://www.kasetpt.ac.th/
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1.โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นางเปรมฤดี  ดํายศ และครูประจํางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    2.2 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,000 บาท  รายจาย จํานวน -บาท 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   -  บาท  รายรับจริง -  บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเกี่ยวของกับดานโครงสรางการบริหารและดานการ
ปฏิบัติงาน ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ และเอกลักษณ 
 6.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด และการประเมนิคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ, ทําแผนปฏิบัติงาน, ทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

    7.2 ทําคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

    7.3 ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

    7.4 วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

    7.5 ประเมินผลและสรุปรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกระดับ 
 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ภาพรวม ระดับดีมาก 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  8.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.2.3 กําหนดแผนปฏิบัติงานระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.4 สรางคูมือการดําเนินงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ

8.1 เชิงปริมาณ 

     ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย

ภาพรวม ระดับดีมาก 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      8.2.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  8.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8.2.3 กําหนดแผนปฏิบัติงานระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.4 สรางคูมือการดําเนินงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

  8.2.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ระดับ ไดแก 

ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน ระดับฝาย 

และระดับสถานศึกษา 

 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ระดับ 

ไดแก ระดับบุคคล ระดับแผนกวิชา ระดับงาน 

ระดับฝาย และระดับสถานศึกษา 

 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
      ผลการประเมินคุณภาพภายในทุกระดับ ระดับดีมาก 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      สถานศึกษาผานการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด และ สมศ. 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     10.1 ปญหา/อุปสรรค  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไมบรรลุเปาหมาย 
เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับขาดความรวมมือและการปฏิบัติอยางตอเนื่องจากผูท่ีเกี่ยวของ 
     10.2  แนวทางแกไขปญหา   ควรปรับทัศนคติใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเห็นความสําคัญและความจําเปน
เกี่ยวกับความรวมมือและการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ สถานศึกษาควรกาํหนดเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปรับทัศนคติใน
ประเด็นความรวมมือและการปฏิบัติอยางตอเนื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 
       

             ลงช่ือ นางเปรมฤดี ดํายศ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  สวนยางพารา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 672,600 บาท รายจายจริงบํารุงการศึกษา จํานวน  630,957 บาท   

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 1,800,000  บาท  รายรับจริง 1,011,302 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 
 6.2 เพื่อเปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ 
 6.3 เพื่อเปนแหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

     7.1 เตรียมการ/ ปฏิบัติการ 

 7.2 ดูแลรักษา/เก็บผลผลิต 

     7.3 สรุปผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร 
ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 

24,445 กก. ๆ ละ 45 บาท  

8.2 เชิงคุณภาพ 

      สวนยางพารามีสภาพสวนสมบูรณ ตนแข็งแรง 

เปลือกยางนุม 

8.1 เชิงปริมาณ 
     ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา พืน้ท่ี 168 ไร 
ผลิตน้ํายางสด ได 21,490 กิโลกรัม ยางแผนดิบ 
มีรายไดจํานวน 1,011,302 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

      สวนยางพารา โลงเตียน ตนมีสภาพสมบูรณ 

ตนแข็งแรง เปลือกยางนุม 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
       ผลิตน้ํายางสด และ/หรือ ยางแผนดิบ จํานวน 1,011,302 บาท 
   9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
      สวนยางพารา พื้นท่ี 168 ไร ไดรับการดูแลรักษา เปนแหลงรายไดใหกับวิทยาลัยฯ และ 
แหลงเรียนรู/ฝกทักษะใหกับนักศึกษา สรางรายไดใหกับเกษตรกร(ผูรับจางกรีดยาง) 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข           
    10.1 ปญหา และอุปสรรค  สวนยาง ปลอยใหรกทึบ ขาดการกําจัดวัชพืชอยูระยะหนึ่ง 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา   กําหนดใหผูรับจางกรีดยางกําจัดวัชพืชใหแลวเสร็จกอนจึงจะใสปุย 
 

ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ปลูกและดูแลรักษาปาลมน้ํามัน 
2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ 
    2.2 งานฟารมพืช    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

4. งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 150,000  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  700 บาท 
เงินบํารุงการศึกษาจํานวน 136,150  บาท   รวมจายจริง 136,850 บาท 
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  250,000 บาท  รายรับจริง 182,094 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อผลิตปาลมน้ํามันสรางรายไดใหกับวิทยาลัย 
 6.2 เพื่อใชพื้นท่ีรกรางของวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 6.3 เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของนักศึกษาและผูท่ีสนใจ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 ดําเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 7.2 ดําเนินการจัดซือ้จัดจาง/ปฏิบัติงานตามโครงการ 

 7.3 รายงานผลการดําเนินการ/ สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นท่ี ปลูก
จํานวน 60 ไร จํานวน 1,700 ตน 
 8.1.2 ปลูกปาลมพื้นท่ี 10 ไร   
     8.1.3 จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน  
8.2 เชิงคุณภาพ 

     จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการ

และจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน  

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 ดูแลพื้นท่ี 60 ไร 

     8.1.2 ปลูกปาลมเพิ่มจํานวน 450 ตน 

     8.1.3 จําหนายผลผลิต 182,094  บาท 

8.2 เชิงคุณภาพ 

      จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตาม

หลักการและจําหนายผลผลิตปาลมน้ํามัน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 จัดการสวนปาลมน้ํามันท่ีถูกตองตามหลักการ  ดูแลรักษาปาลมน้ํามันในพื้นท่ีปลูกจํานวน 60 ไร 
ปลูกปาลมเพิ่มจํานวนจํานวน 450 ตน  เปนแหลงเรียนรูแกนักศึกษาในวิชาท่ีเกี่ยวของ 
    9.2  จําหนายผลผลิตปาลมน้ํามันและนําสงรายไดแกวิทยาลัยจํานวน 182,094 บาท 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค   ฝนแลงระยะยาวพืชผลผลิตลดลง, ราคาผลผลิตตกตํ่า 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา  หาแหลงน้ําและวิธีใหน้ําในชวงฤดูแลง 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  จัดหารถดูดน้ํา เพื่อใหน้ําแกปาลมน้ํามัน 

                                                    ลงช่ือ นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  ผลิตขาว 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร 
    2.2 งานฟารมพืช   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
         

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจํานวน 125,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษาจํานวน 125,000บาท   
 

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  500,000 บาท  รายรับจริง 361,158 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อผลิตขาวและสรางรายไดใหกับสถานศึกษา 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูใชสนับสนุนและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, ทําแผนปฏิบัติงาน 

 7.2 เตรียมดิน, ปลูกขาว, ปฏิบัติดูแลรักษาขาว, เก็บเกี่ยว, จําหนาย 

 7.3 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     ผลิตขาวของสถานศึกษา 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตขาวเปลือก จํานวน 50 ตัน 

8.1 เชิงปริมาณ  

     ผลิตขาว จํานวน 250 ไร จําหนายผลผลิต

ขาว มีรายไดจํานวน 361,158 บาท 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผลิตขาวเปลือก 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   ขาวเปลือก สรางรายไดใหสถานศึกษา จํานวน 361,158 บาท 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  - 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  
     - 
 
 
  
                                                                    ลงช่ือ นายคัชชา  กาญจนจันทร ผูรายงานผล  
 
  



79 
 

1.  โครงการ  โครงการสาธิตเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม  

2.  ผูรับผิดชอบ  นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ  งานฟารมพืช   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรบัอนุมัติ จํานวน 35,000 บาท รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 23,873บาท   

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 60,000 บาท  รายรับจริง  36,700 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแกนักเรียน นักศึกษา ทุก
ระดับช้ันเรียน พื้นท่ี 15 ไร 
 6.2 เพื่อจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเผยแพรรูปแบบการเกษตรแผนใหมแกเกษตรกร ประชาชน ผูสนใจ
ท่ัวไป 
 6.3 เพื่อนักเรียนนักศึกษา ใชเปนแหลงทํางานหารายไดระหวางเรียน และนําสงรายไดแกวิทยาลัยฯ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 ดําเนินการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

 7.2 ปฏิบัติงานในพื้นท่ีมีกิจกรรมนาขาว พืชผัก พืชไร สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน ปุยชีวภาพ 

 7.3  จัดเปนแหลงหารายไดระหวางเรียนแกนักศึกษา 

 7.4 รายงานผลการดําเนินการและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางาน
หารายไดระหวางเรียน 
 8.1.3 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 
ประมาณ 60,000 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 จัดเปนแปลงสาธิต พื้นท่ี 15 ไร  
 8.2.2 เปนแหลงเรียนรูแกเกษตรกรและ
ผูสนใจท่ัวไปดานกิจกรรมนาขาว กิจกรรมพืชไร 
กิจกรรมพืชผัก กิจกรรมยางพารา และกิจกรรม
ผลิตปุยหมักชีวภาพ 
 8.2.3 นักเรียน นักศึกษา ใชเปนแหลงทํางาน

หารายไดระหวางเรียน 

 8.2.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 

ประมาณ 60,000 บาท 

8.1 เชิงปริมาณ  

     8.1.1 จัดเปนแปลงสาธิต แหลงเรียนรู

กิจกรรมนาขาว พืชผัก พืชไร สวนยางพารา ปาลม

น้ํามัน ปุยชีวภาพ แกนักศึกษาทุกระดับช้ันเรียน 

จํานวน 15 ไร 

   8.1.2 จัดทําแปลงปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา 

   8.1.3 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ จํานวน 

36,700 บาท 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 จัดเปนแปลงสาธิต  

 8.2.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู

ภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติใชรายการวัสดุท่ี

เกี่ยวของ 

     8.2.4 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ 
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9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1 สามารถนํารายไดสงวิทยาลัยฯ ประมาณ 36,700 บาท 
 9.2 จัดเปนแปลงสาธิต 15 ไร ประกอบดวยกิจกรรมนาขาว พืชผัก พืชไร สวนยางพารา ปาลมน้ํามัน 
ปุยชีวภาพ 
 9.3 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
       9.3.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ไดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรแผนใหม เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
     9.3.2 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรู ปฏิบัติจริงรายวิชาท่ีเกี่ยวของ 
     9.3.3 เปนแหลงเรียนรูการถายทอดความรูเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตรทฤษฎีใหมแก
เกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  - 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  - 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 
 

    ลงช่ือ   นายวิโรจน จรูญศรีสวัสด์ิ  ผูรายงานผล  
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1.  โครงการ  ผลิตไมประดับเพื่อจําหนายและรับจางจัดสวนหยอม 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล งานแผนกวิชาพืชศาสตร  ฝายแผนงานและความรวมมือ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  14,100  บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา 13,970 บาท  

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน 27,000 บาท  รายรับจริง 30,350 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อฝกทักษะผูเรียนดานการผลิตไมประดับ และจัดสวนหยอม 
 6.2 เพื่อเพิ่มรายไดใหแกผูเรียน และรายไดสงวิทยาลัยฯ  
 6.3 เพื่ออนุรักษพรรณไมประดับ และเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา และผูสนใจ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
 7.1  เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ 
 7.2  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  ผลิตไมประดับ และรับจางจัดสวน จําหนายไมประดับ 
    7.3  รายงานผลและสรุปผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
      8.1.1 ผลิตพรรณไมประดับ จํานวน 500 
กระถาง 
      8.1.2 จัดสวนหยอม จํานวน 10 ชุด 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      นักศึกษาไดฝกทักษะตาง ๆ เชน การเพาะ
เมล็ด การขยายพันธุวิธีตาง ๆ การจัดสวนหยอม 
 

8.1  เชิงปริมาณ 
      8.1.1 ผลิตพรรณไมประดับ จํานวน 2,000
กระถางจัดสวนหยอม จํานวน 15 ชุด 
      8.1.2 สถานศึกษามีรายไดจากการจัดสวน 
จํานวน 30,350 บาท 
8.2  เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาไดฝกทักษะตาง ๆ เชน การเพาะเมล็ด 
การขยายพันธุวิธีตาง ๆ การจัดสวนหยอม 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
    ผลิตพรรณไมประดับ จํานวน 2,000 กระถาง และจัดสวนหยอม จํานวน 15 ชุด 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
   9.2.1 นักศึกษาไดฝกทักษะตางๆ เชน การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปกชํา 
การติดตา การจัดสวนหยอม และการปลูกพืช  
 9.2.2 วิทยาลัยฯ มีรายไดจากการรับจางจัดสวนหยอม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค  ไมมีรถบรรทุก ไมมีพนักงานขับรถ 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา ทางวิทยาลัยฯ ควรจัดหาพนักงานขับรถ 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   ไมม ี
 

                                                  ลงช่ือ   นางสมนึก รัตนวิมล  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  เลี้ยงไกไข 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรอืงณรงค 
    2.2 งานฟารมไกไข    ฝายแผนงานและความรวมมือ   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  400,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 24,000  บาท 
เงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 281,500 บาท รวมเปนเงิน 305,500 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  405,000 บาท  รายรับจริง 707,342 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อฝกทักษะดานการจัดการเล้ียงไกไขของนักศึกษาและเกษตรกร 
 6.2 เพื่อหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เตรยีมโรงเรือน, เสนอโครงการ, ดําเนินการเล้ียง จัดซื้อวัสดุ, อาหารสัตว 

 7.2 บันทึกผลการเล้ียง, รายงานประจําเดือน และสรุปผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 เล้ียงไกไข จํานวน 500 ตัว 
 8.1.2 ผลิตไขไก 375 ฟองตอวัน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไข ฝกความ

อดทน มุงมั่น อยางนอย 60 คน 

  

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 เล้ียงไกไข จํานวน 500 ตัว 
 8.1.2 ผลิตไขไก 375 ฟองตอวัน รายไดจาก
การจําหนายไขไก จํานวน 707,342 บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไข ฝกความ

อดทน มุงมั่น อยางนอย 60 คน 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     ไดไขไก  สรางรายได เปนเงิน 707,342  บาท 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไขอยางนอย 60 คน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ    - 
       

ลงช่ือ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  เลี้ยงไกไขตอเนื่อง 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 
    2.2 งานฟารมไกไข    ฝายแผนงานและความรวมมือ   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  598,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 143,000  บาท 
เงินอุดหนุน จํานวน 48,000 บาท เงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 479,000 บาท รวมเปนเงิน 670,000 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  740,880 บาท  รายรับจริง 0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อฝกทักษะดานการจัดการเล้ียงไกไขของนักศึกษาและเกษตรกร 
 6.2 เพื่อหารายไดสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เตรยีมโรงเรือน, เสนอโครงการ, ดําเนินการเล้ียง จัดซื้อวัสดุ, อาหารสัตว 

 7.2 บันทึกผลการเล้ียง, รายงานประจําเดือน และสรุปผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 เล้ียงไกไข จํานวน 980 ตัว 
 8.1.2 ผลิตไขไก 686 ฟองตอวันมีรายไดจาก
การขายไขไกฟองละ 3 บาท เปนเงิน 740,880 
บาท 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไข ฝกความ

อดทน มุงมั่น อยางนอย 60 คน 

8.1 เชิงปริมาณ 
      เล้ียงไกไข จํานวน 980 ตัว 
   
8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไข ฝกความ

อดทน มุงมั่น อยางนอย 60 คน 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
     - 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
        นักศึกษาไดฝกทักษะการเล้ียงไกไขอยางนอย 60 คน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ    - 
       

ลงช่ือ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค  ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ  เลี้ยงไกพื้นเมือง (คอลอนพัทลุง) 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายเยี่ยม  คชรัตน  งานฟารมสัตว  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 20,000 บาท  รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 11,228 บาท  

5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน   24,000 บาท  รายรับจริง 9,700 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อหารายไดจากการจําหนายลูกไก 
 6.2 เพื่อใหนักศึกษาไดทําโครงการหารายไดระหวางเรียน 
 6.3 เพื่อใชฝกทักษะของนักศึกษาในวิชาเรียน 
 6.4 เพื่อเปนแหลงวิชาการแกนักศึกษาและผูสนใจ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
 7.1  เขียนโครงการ 
 7.2  เตรียมโรงเรือน ส่ังพอแมพันธุเพิ่ม  เล้ียงเก็บไขเขาฟก และจดบันทึก 
 7.3  สรุปผลการเล้ียง 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
    8.1.1 เล้ียงไกคอลอนพอแมพันธุ 60 ตัว 
    8.1.2 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 100 ตัว/เดือน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 มีรายไดจากการจําหนายลูกไกไมนอย
กวา 3,000 บาท/เดือน 
    8.2.2 มีนักศึกษาเขาฝกงานตลอดป อยางนอย 
50 คน 

8.1  เชิงปริมาณ 
    8.1.1 เล้ียงไกคอลอนพอแมพันธุ 60 ตัว 
    8.1.2 ผลิตลูกไกไดไมนอยกวา 100 ตัว/เดือน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 มีรายไดจากการจําหนายลูกไกไมนอย
กวา 3,000 บาท/เดือน 
    8.2.2 มีนักศึกษาเขาฝกงานตลอดป อยางนอย 
50 คน 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
   มีลูกไกจําหนายตลอดโครงการจํานวน 12,000 ตัว   มีรายไดจากการจําหนาย 9,700 บาท 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
    นักศึกษาไดฝกทักษะ จํานวน 60 คน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี

ลงช่ือ   นายเยี่ยม  คชรัตน   ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  เลี้ยงโคเนื้อ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายสุฐิสัณห  ชูเซง งานฟารมสัตว ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน  8,610 บาท 
เงินบํารุงการศึกษา 19,760 บาท  รวมเปนเงนิ 28,370 บาท 
5.  รายรับ ตามแผนฯ จํานวน  35,000  บาท  รายรับจริง 0 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อผลิตลูกโคเนื้อจําหนาย 
 6.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร 
 6.3 เพื่อใชจัดทํางานวิจัยของครูและนักเรียน นักศึกษาฯ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม      

 7.1 เสนอโครงการ 

 7.2 ขออนุญาตจัดซือ้/จัดจาง/ ดําเนินการ สรุปและรายงานผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ลูกโคเนื้อจํานวน 5 ตัวรายไดจากการ
จําหนายลูกโคเนื้อ  เปนเงิน  35,000 บาท 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผาน
การฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ 100 คน 
 8.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 5 เรื่อง 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุ
และมีสุขภาพแข็งแรง 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมี
ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได   และมีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ลูกโคเนื้อจํานวน 5 ตัว 
 8.1.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผาน
การฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ  
 8.1.3 งานวิจัยครู นักเรียน นักศึกษา 3 เรื่อง 
8.2 เชิงคุณภาพ 

     8.2.1 ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุ
และมีสุขภาพแข็งแรง 
 8.2.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมี
ความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได    
     8.2.3 งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     9.1  ลูกโคเนื้อท่ีมีลักษณะท่ีดีตามสายพันธุและมีสุขภาพแข็งแรง 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับการเล้ียงโคเนื้อสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข        - 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       - 

ลงช่ือ   นายสุฐิสัณห ชูเซง  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  สนับสนนุการทํางานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมฯ 

2.  งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  20,000  บาท  รายจายจริง จํานวน 3,030 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดจัดทํางานวิจัย การ
พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐตาง ๆ เพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและประโยชนโดยรวมของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
 6.2 เพื่อสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษา และครู นํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนผลงานท้ังหมด เผยแพรตอสาธารณชน 
 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม      

 เสนอโครงการ ขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง/ ดําเนินการ/ สรุปและรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
      8.1.1 จํานวนงานวิจัย และส่ิงประดิษฐของ 
คนรุนใหม ของผูเรียน จํานวน 7 ช้ินงาน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน นักศึกษา ครู มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค คิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ เพื่อแกปญหาในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อ
สวนรวมและสังคม ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนเปนอยางดี และเพื่อพัฒนาตอ
ยอดไปในเชิงพาณิชยได 

8.1  เชิงปริมาณ 
      8.1.1 จํานวนงานวิจัย และส่ิงประดิษฐของ 
คนรุนใหม ของผูเรียน จํานวน 7 ช้ินงาน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
    นักเรียน นักศึกษา ครู มีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค คิดผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐ เพื่อแกปญหาในดานตาง ๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ หรือเพื่อ
สวนรวมและสังคม ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถนํามาบูรณา
การกับการเรียนเปนอยางดี และเพื่อพัฒนาตอ
ยอดไปในเชิงพาณิชยได 

 

9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดทําผลงานวิจัยนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ โครงงาน และโครงการวิชาชีพ 
จํานวน 7 ช้ินงาน เปนผลงานท่ีมีคุณภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนเปนอยางดี และเพื่อพัฒนาตอยอดไปในเชิงพาณิชยได 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี 
 

ลงช่ือ   นางอฏารัตน   บุญมณี  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชน “มินิเกษตร” 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ นางเจือจันทน กรดสุวรรณ   นางพิมพสุคนธ ศรีนอย 

                  คณะกรรมการศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมติัจํานวน 10,000 บาท รายจายจริง  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 10,570 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 6.1 เพื่อขยายผลตามโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณขางทําเนียบรัฐบาล ดําเนินการจัดต้ัง
ตลาดนัดชุมชนสีเขียว “มินิเกษตร” 
 6.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตแกประชาชนในตําบลควนมะพราว และพื้นท่ีใกลเคียง ในการผลิต
และจําหนายสินคาท่ีผลิตไดในครอบครัว เนนวิถีชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพิ่มรายไดใหครอบครัว มีรายไดเพิ่ม สภาวะเศรษฐกิจ
ครอบครัวดีข้ึน 
 6.4 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีโอกาสไดสัมผัสกับวิธีการตลาดและ
มีสวนรวมในการผลิตสินคาและจําหนายสินคาดวยตนเอง 
 6.5 สรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีความสามัคคี เอื้อเฟอและแบงปน 
 6.6 สนองตอบนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 6.7 เพื่อพัฒนาดานสถานท่ีเปนศูนยรวมของผูมาเท่ียวในตลาดมินิเกษตร ไดมานั่งพักผอนในตลาดซึ่ง

ขยายลงในแปลงเกษตร 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  วางแผนประชุมเขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
 7.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
 7.3  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 7.4  สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
8.2  เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 ครอบครัวมีการผลิตอยางตอเนื่องเพราะ
มีตลาดรองรับ รักษาส่ิงแวดลอมปลอดภัยท้ัง
ผูผลิตและผูบรโิภค กายใจแข็งแรง ครอบครัว
เขมแข็ง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีสวนรวมดีข้ึน 
   8.2.2 ผูบริโภคไดรับอาหารดี ปลอดสารพิษ 
พรอมรับรูเรื่องราวท่ีมีของอาหารและส่ิงแวดลอม 
  8.2.3 เศรษฐกิจทองถ่ินเขมแข็ง สรางสัมพันธท่ีดี
งาม ลดปญหาทางสังคม 

8.1  เชิงปริมาณ 
8.2  เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 ครอบครัวมีการผลิตอยางตอเนื่องเพราะ
มีตลาดรองรับ รักษาส่ิงแวดลอมปลอดภัยท้ัง
ผูผลิตและผูบริโภค กายใจแข็งแรง ครอบครัว
เขมแข็ง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีสวนรวมดีข้ึน 
   8.2.2 ผูบริโภคไดรับอาหารดี ปลอดสารพิษ 
พรอมรับรูเรื่องราวท่ีมีของอาหารและส่ิงแวดลอม 
  8.2.3 เศรษฐกิจทองถ่ินเขมแข็ง สรางสัมพันธท่ีดี
งาม ลดปญหาทางสังคม 
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     8.2.4 เปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ซึ่ง
เปนสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางออม 
สามารถเปนตลาดวิชาการ เปดโอกาสใหผูมาเท่ียว
ตลาดนัดไดศึกษาดูงานดานการเกษตรท่ีตนเอง
สนใจ และนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสในการ
สัมผัสตลาดเกษตรโดยตนเอง เปนการปูพื้นฐานใน
การผลิตได จําหนายเปน 
    8.2.5 มีสถานท่ีซึ่งสามารถนั่งพักผอน  ใน
แปลงเกษตรท่ีเปนสถานท่ีจัดตลาดนัด   
 

     8.2.4 เปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ ซึ่ง
เปนสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางออม 
สามารถเปนตลาดวิชาการ เปดโอกาสใหผูมาเท่ียว
ตลาดนัดไดศึกษาดูงานดานการเกษตรท่ีตนเอง
สนใจ และนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสในการ
สัมผัสตลาดเกษตรโดยตนเอง เปนการปูพื้นฐานใน
การผลิตได จําหนายเปน 
    8.2.5 มีสถานท่ีซึ่งสามารถนั่งพักผอน  ใน
แปลงเกษตรท่ีเปนสถานท่ีจัดตลาดนัด   
 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ชุมชนท่ีมีสวนรวมในตลาด มีการผลิตอยางตอเนื่องเพราะมีตลาดรองรับรักษาส่ิงแวดลอมปลอดภัย 
ท้ังผูผลิตและผูบริโภค กาย ใจ แข็งแรง ครอบครัวเขมแข็ง ฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีสวนรวมดีข้ึน 
    9.2 ผูบริโภคไดรับอาหารดี ปลอดสารพิษ พรอมรับรูเรื่องราวท่ีดีของอาหารและส่ิงแวดลอม 
    9.3 เศรษฐกิจทองถ่ินเขมแข็ง สรางสัมพันธท่ีดีงาม ลดปญหาทางสังคม 
    9.4 วิทยาลัยฯ ซึ่งเปนสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางออม จะเปนท่ีรูจักของประชาชนผูเขามา
เท่ียวชม และสามารถเปนตลาดวิชาการ เปดโอกาสใหผูมาเท่ียวตลาดนัดไดศึกษาดูงานดานการเกษตรท่ี
ตนเองสนใจ และนักเรียน นักศึกษา ไดมีโอกาสในการสัมผัสตลาดเกษตรโดยตนเอง เปนการปูพื้นฐานใน
การผลิตได จําหนายเปน 
    9.5 ลูกคาตลาดนัดมินิเกษตรมีสถานท่ีนั่งพัก หลบแดด ฝน และเปนท่ีนั่งประชุม สรุปสถานการณหลัง
ปดตลาดในทุกนัด 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นางเจือจันทน กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ  ซอมเคร่ืองทุนแรงฟารม 2561 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นายชนินทร พันธุนายัง  นายธนวัฒน ทองนุย 
    งานฟารมและโรงงาน ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 100,000 บาท รายจายเงินงบประมาณ  จํานวน 39,223.75 บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 เพื่อจัดสรรงบประมาณไวสําหรับการซอมบํารุงยานพาหนะ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    7.1  จัดซอมตามระยะเวลาการใชงาน จัดซอมตามสภาวะท่ีเกิดการชํารุด 
    7.2  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ซอมบํารุงรถแทรกเตอร  จํานวน 5 คัน 
     8.1.2 ซอมบํารุงเครื่องมือเตรียมดิน จํานวน 
10 ชุด 
   8.1.3 ซอมบํารุงเครื่องมือเก็บเกี่ยว/อัดฟาง/
ตัดหญา จํานวน 5 คัน 
   8.1.4 ซอมบํารุงเทลเลอร จํานวน 1 คัน 
   8.1.5 เครื่องดํานา จํานวน 1 คัน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 สามารถใหบริการงานเครื่องทุนแรงกับ
วิทยาลัยฯ ในการใชเพื่องานราชการ 
      8.2.2 สามารถใหบริการกับนักเรียนนักศึกษา 
ในการศึกษาและฝกทักษะการใชงานเครื่อง 
ทุนแรงฟารม 

8.1  เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ซอมบํารุงรถแทรกเตอร  จํานวน 5 คัน 
     8.1.2 ซอมบํารุงเครื่องมือเตรียมดิน จํานวน 
10 ชุด 
   8.1.3 ซอมบํารุงเครื่องมือเก็บเกี่ยว/อัดฟาง/
ตัดหญา จํานวน 5 คัน 
   8.1.4 ซอมบํารุงเทลเลอร จํานวน 1 คัน 
   8.1.5 เครื่องดํานา จํานวน 1 คัน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 สามารถใหบริการงานเครื่องทุนแรงกับ
วิทยาลัยฯ ในการใชเพื่องานราชการ 
      8.2.2 สามารถใหบริการกับนักเรียนนักศึกษา 
ในการศึกษาและฝกทักษะการใชงานเครื่อง 
ทุนแรงฟารม 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
            บันทึกขออนุญาตใชเครื่องทุนแรงฟารมและรายงานผลการซอมประจําป 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นายธนวัฒน  ทองนุย ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ ซอมบํารุงยานพาหนะ  2561 

2.   ผูรับผิดชอบ  นายชนินทร  พันธุนายัง และนายธนวฒัน ทองนุย   งานพัสดุ ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 200,000 บาท รายจายจริงเงินอุดหนุน จํานวน 6255.03 บาท  
เงินงบประมาณ จํานวน 103,234.45 บาท   และเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 46,876  บาท รวมจาย
จํานวน 156,366.36 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     จัดสรรงบประมาณไวสําหรับการซอมบํารุงยานพาหนะ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    7.1  จัดซอมตามระยะเวลาการใชงานและซอมตามสภาวะท่ีเกิดการชํารุด 

    7.2  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 
8.1  เชิงปริมาณ 
    8.1.1บํารุงรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2 คัน 
    8.1.2 ซอมบํารุงรถบรรทุก 2 จํานวน 3 คัน 
    8.1.3 ซอมบํารุงรถตู จํานวน 1 คัน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
    8.2.1  สามารถใหบริการกับบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ในการใชยานพาหนะเพื่องานราชการ 
    8.2.2  สามารถใหบริการกับนักเรียนนักศึกษา 
ในการใชยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา 
 

8.1  เชิงปริมาณ 
    8.1.1บํารุงรถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2 คัน 
    8.1.2 ซอมบํารุงรถบรรทุก 2 จํานวน 3 คัน 
    8.1.3 ซอมบํารุงรถตู จํานวน 1 คัน  
8.2  เชิงคุณภาพ 
    8.2.1  สามารถใหบริการกับบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ในการใชยานพาหนะเพื่องานราชการ 
    8.2.2  สามารถใหบริการกับนักเรียนนักศึกษา 
ในการใชยานพาหนะเพื่อการเดินทางไปทัศนศึกษา 
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
            ใบขออนุญาตใชรถยนต และรายงานผลการซอมประจําป 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ   นายธนวัฒน  ทองนุย ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการโครงการ  ปรับปรุงซอมแซมอาคารแผนกอุตสาหกรรมเกษตร 

2.  ผูรับผิดชอบ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  นายมลฑา  กุลฑล แผนกวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 118,400 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 19,300 บาท   
และเงินบํารุงการศึกษา จํานวน 46,990 บาท รวมจายจํานวน 66,290 บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1 เพื่อใหมีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เพื่อใชเปนสถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรในอนาคตและการ
จัดการเรียนการสอน 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ อนุญาตจัดซื้อ/จัดจางดําเนินการตามเปาหมาย และสรุปโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
 8.1.1 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเอนกประสงค
ของแผนกวิชา จํานวน 1 หลัง 
 8.1.2 ติดต้ังซิ้งน้ําเพื่อใชในหองปฏิบัติการ
แปรรูป จํานวน 2 ชุด 
 8.1.3 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,300  
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
    8.1.4 โตะท่ีปูดวยสแตนเลสเรียบรอยแลว 
จํานวน 12 ตัว 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีอยู
ในสภาพการใชงานไดเปนอยางดี สามารถใชเปน
สถานท่ีการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทย 

8.1  เชิงปริมาณ 
 8.1.1 ปรับปรุงซอมแซมอาคารเอนกประสงค
ของแผนกวิชา จํานวน 1 หลัง 
 8.1.2 ติดต้ังซิ้งน้ําเพื่อใชในหองปฏิบัติการ
แปรรูป จํานวน 2 ชุด 
 8.1.3 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,300  
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง 
    8.1.4 โตะท่ีปูดวยสแตนเลสเรียบรอยแลว 
จํานวน 12 ตัว 
8.2  เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยฯ มีอาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีอยู
ในสภาพการใชงานไดเปนอยางดี สามารถใชเปน
สถานท่ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมประชุมวิชาการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทย 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  9.1   ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
        อาคารเอนกประสงคของแผนกวิชาไดรับการปรับปรุงซอมแซม จํานวน 1 หลัง ติดต้ังซิ้งน้ําเพื่อใช
ในหองปฏิบัติการแปรรูป จํานวน 2 ชุด  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง  และโตะท่ีปูดวย 
สแตนเลส จํานวน 12 ตัว 
   9.2  ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
             อาคารอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 
                 ลงช่ือ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด  ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ ปรับปรุงโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายสุฐิสัณห ชูเซง นายกรกริช แดงเอียด แผนกวิชาสัตวศาสตร ฝายวิชาการ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  75,000 บาท รายจายจริง จํานวน -  บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

    เพื่อปรับปรุงโครงสรางและหลังคาของโรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความมั่นคงแข็งแรง 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    เสนอโครงการ ขออนุญาตจัดซื้อ/จาง ดําเนินการ  สรุปและรายงานผล 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
    โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตรจํานวน 1 หลัง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
       โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

8.1  เชิงปริมาณ 
    โรงจอดรถแผนกวชิาสัตวศาสตรจํานวน 1 หลัง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
       โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตรใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     โรงจอดรถแผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 1 หลัง  มีท่ีจอดรถท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงใชสําหรับจอดรถ
ครู นักเรียน นักศึกษา และผูมาติดตอราชการ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ  นายสุฐิสัณห ชูเซง  ผูรายงานผล 
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1. โครงการ  ปรับปรุงอาคารและพื้นท่ีบริเวณศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพือ่การศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเจือจันทน กรดสุวรรณ และคณะกรรมการงานสงเสริมผลิตผลการคา 
     และประกอบธุรกิจ และกรรมการงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
     งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 18,400  บาท รายจาย  จํานวน 10,000 บาท  (งบจังหวัด) 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ 
  6.1  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามหนาท่ีรับผิดชอบของงานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบ
ธุรกิจ 
      6.2  เพื่อการฝกฝนใหนักศึกษามีความสามารถตามรูปแบบท่ีควรจะมี คือ ผลิตได จําหนายเปน 
      6.3  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดรับความรูในการประกอบธุรกิจขนาดยอม และมีความสามารถในการ
วางแผนในการทําธุรกิจ รับจางผลิต การผลิตเพื่อจําหนาย และทํากิจกรรมตามรูปแบบสหกรณ 
   6.4  เพื่อใชอาคารเปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
   6.5 เพื่อรองรับการเปดตลาดนัดสินคาปลอดสารพิษ (ตลาดนัดมินิเกษตร) 

 7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    7.1 เขียนโครงการเสนอ  และบันทึกขออนุญาตซื้อ/จาง 
    7.2 ปฏิบัติงานตามโครงการ  และสรุปผลโครงการ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
   8.1.1 นักเรียนนักศึกษารวมกิจกรรมของงาน
สงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ จํานวน 
50 คน 
 8.1.2 มโีครงการของนักเรียนนักศึกษาในการทํา
กิจกรรมการคา จํานวน 5 โครงการ 
 8.1.3 ชุมชนบริเวณพื้นท่ีใกลเคียงกับสถานศึกษา
สามารถนําสินคาเกษตรปลอดสารพิษมาจําหนายได 
ประมาณ 5 ชุมชน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมมี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดยอม 
  8.2.2 นกัเรียนนักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมมีรายได
ระหวางเรียนลดภาระคาใชจายใหกับผูปกครอง 
 8.2.3 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรู เกิดทัศนคติ
ท่ีดีในการเรียนดานการเกษตรวา เมื่อเรียนแลว

8.1  เชิงปริมาณ 
   8.1.1 นักเรียนนักศึกษารวมกิจกรรมของ
งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ 
จํานวน 50 คน 
 8.1.2 มีโครงการของนักเรียนนักศึกษาในการ
ทํากิจกรรมการคา จํานวน 5 โครงการ 
 8.1.3 ชุมชนบริเวณพื้นท่ีใกลเคียงกับ
สถานศึกษาสามารถนําสินคาเกษตรปลอด
สารพิษมาจําหนายได ประมาณ 5 ชุมชน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมมี
ความสามารถในการประกอบธุรกิจขนาดยอม 
  8.2.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมมี
รายไดระหวางเรียนลดภาระคาใชจายใหกับ
ผูปกครอง 
 8.2.3 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรู เกิด
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สามารถทําเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหกับตนเอง เพื่อ
เปนพื้นฐานในอนาคตในการกลาท่ีจะเปนผูประกอบ
อาชีพอิสระ 
  8.2.4 เพื่อใหชุมชนบริเวณใกลเคียง
สถานศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน “ตลาด
นัดเกษตรสุขใจ” ไดนําสินคาปลอดสารพิษท่ี
หลากหลายมาจําหนาย ทําใหเกษตรกรในชุมชนมี
รายไดและมีตลาดรองรับสินคาท่ีผลิตไดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ทัศนคติท่ีดีในการเรียนดานการเกษตรวา เมื่อ
เรียนแลวสามารถทําเปนธุรกิจท่ีสรางรายได
ใหกับตนเอง เพื่อเปนพื้นฐานในอนาคตในการ
กลาท่ีจะเปนผูประกอบอาชีพอิสระ 
  8.2.4 เพื่อใหชุมชนบริเวณใกลเคียง
สถานศึกษาไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
“ตลาดนัดเกษตรสุขใจ” ไดนําสินคาปลอด
สารพิษท่ีหลากหลายมาจําหนาย ทําใหเกษตรกร
ในชุมชนมีรายไดและมีตลาดรองรับสินคาท่ีผลิต
ไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  ผลผลิต (Output) พรอมตัวช้ีวัดผลผลิต 
            9.1.1 พัฒนาองคความรู ทักษะอาชีพ แกนักเรียนนกัศึกษา จํานวน 50 คน 
   9.1.2 นักเรียนนักศึกษามีความรู ทักษะอาชีพ คิดเปนรอยละ 100 หรือ จํานวน 50 คน 
     9.1.3 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดตลาดนัก จํานวน 5 ชุมชน (เกษตรกรประมาณ 
30 คน) 
 9.2 ผลลัพธ (Outcome) พรอมตัวช้ีวัดผลลัพธ 
            9.2.1 สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการงานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจและงาน
บมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ไดบรรลุเปาหมาย คือ เพื่อพัฒนาทักษะความรู ดานการผลิตสินคาเกษตร 
ดานการจําหนาย และการบริการ ปงบประมาณ 2561 ไดประสบความสําเร็จ 
   9.2.2 นักเรียนนักศึกษา ไดรับการอบรมอาชีพอิสระท้ังทางดานการผลิต การจําหนาย และการ
บริการ และเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตตามทักษะและความสามารถ และมีรายไดระหวาง
เรียน 
   9.2.3 เกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม “ตลาดมินิเกษตร” สรางรายไดให
ครอบครัว ยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึน ดําเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
            ลงช่ือ นางเจือจันทน กรดสุวรรณ   ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ ปรับปรุงซุมท่ีพักริมสนามฟุตบอล 
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชนินทร  พันธุนายัง    งานอาคารสถานท่ี ฝายบริหารทรัพยากร 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  40,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 46,878 บาท   
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1  เพื่อซอมแซมอาคารศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟตุบอล 
 6.2  เพื่อใหเกิดความสวยงามของบริเวณสนามฟุตบอลและขางเคียง 
 6.3  เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษาสามารถใชเปนท่ีนั่งพักผอนและทํากิจกรรมตาง ๆ 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

    7.1 เขียนโครงการ 

    7.2 จัดซื้อจัดจางและดําเนินการซอมแซม 

    7.3 รายงานผล 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1  เชิงปริมาณ 
    ซอมปรับปรุงศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟุตบอล  
จํานวน 12  หลัง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1  นักศึกษาสามารถใชเปนท่ีนั่งพักผอน
และทํากิจกรรมตาง ๆ 

  8.2.2  เกิดความสวยงามของบริเวณสนาม
ฟุตบอลและขางเคียง 

 

8.1  เชิงปริมาณ 
    ซอมปรับปรุงศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟุตบอล  
จํานวน 12  หลัง 
8.2  เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 นักศึกษาสามารถใชเปนท่ีนั่งพักผอน
และทํากิจกรรมตาง ๆ 

  8.2.2  เกิดความสวยงามของบริเวณสนาม
ฟุตบอลและขางเคียง 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1 ศาลาท่ีนั่งพักริมสนามฟุตบอล  จํานวน 12  หลัง 
    9.2 บริเวณสนามฟุตบอลและขางเคียงมีความสวยงาม และนักเรียน/นักศึกษาสามารถใชเปนท่ีนั่ง 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
                     ลงช่ือ นายชนินทร  พันธุนายัง     ผูรายงานผล 
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1.  โครงการ  จัดหาวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการ อศ.กช. 

2.  ผูรับผิดชอบ นายคณิศร  เกตุมณี   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน  2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 90,000  บาท  รายจายจริง เงินอุดหนุน จํานวน 90,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
     6.2  เพื่อใหจัดการเรียนการสอนโครงการ อศ.กช. มีคุณภาพ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
    เสนอโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ/จัดวัสดุใหกลุมการเรียนตาง ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการทําโครงการ 
  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

หลักสูตร อศ.กช.) จํานวน 10 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ  

อศ.กช. เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

หลักสูตร อศ.กช.) จํานวน 40 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ  

อศ.กช. เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับประชาชนผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรและมีผูสนใจจะเขาศึกษาใน
โครงการอยางตอเนื่อง 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
 
 
       

ลงช่ือ นายคณิศร  เกตุมณี  ผูรายงานผล   
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1.  ช่ือโครงการ  ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

2.  ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะ ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  
                    ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กนัยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 60,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  60,000 บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1  เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามหนาท่ีรับผิดชอบของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  
 6.2  เพื่อเปนแหลงฝกฝนการทําธุรกิจของนักเรียนนักศึกษา 
 6.3  เพื่อเปนโอกาสของนักเรียนนักศึกษาในการฝกฝนการเปนผูประกอบการ 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  7.1  เขียนโครงการนําเสนอพิจารณาเพื่อขออนุมัติ 
 7.2  ดําเนินตามโครงการ 
 7.3  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 
8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ปรับปรุงศูนยบมเพาะ ทําปายใหม 1 ปาย 
     8.1.2 อบรมการเขียนแผนธุรกิจฯ จํานวน  20 คน 
     8.1.3 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ  1 ครั้ง 
     8.1.4 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 1 เลม 
8.2 เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 มีศูนยบมเพาะท่ีมีปายครบ 
  8.2.2 นักเรียนท่ีเขาอบรมมีความรูในการเขียน
แผนธุรกิจ 
  8.2.3 นักเรียนในโครงการทัศนศึกษาไดดูสถาน
ประกอบการจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
   8.1.1 ปรับปรุงศูนยบมเพาะ ทําปายใหม 1 ปาย 
     8.1.2 อบรมการเขียนแผนธุรกิจฯ จํานวน  20 คน 
     8.1.3 ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ  1 ครั้ง 
     8.1.4 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 1 เลม 
8.2 เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 มีศูนยบมเพาะท่ีมีปายครบ 
  8.2.2 นักเรียนท่ีเขาอบรมมีความรูในการเขียน
แผนธุรกิจ 
  8.2.3 นักเรียนในโครงการทัศนศึกษาไดดูสถาน
ประกอบการจริง 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   9.1 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดมีโอกาสทําธุรกิจตามแผนธุรกิจท่ีอบรม 
   9.2  นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ RRR Award ไดประสบการณในการเขารวมกิจกรรมสรางประสบการณท่ีดี 
  9.3  มีศูนยบมเพาะไวบริการแกผูท่ีสนใจ 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  บุคลากรท่ีมีอยูอยางจํากัด รับภาระงานสอนมากและงานมอบหมายลนมือจึงทํา
ใหขาดบุคลากรมาทุมเทงานศูนยบมเพาะอยางเต็มท่ี 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา หาบุคลากรมาชวยงานเพิ่ม และแบงงานกระจายกันรับผิดชอบ 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ เนนการทําธุรกิจของนักเรียนไมตองมากมาย แตขอใหเกิด
ประสิทธิภาพจริงๆ     
                                                              ลงช่ือ  นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ    ผูรายงานผล 
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1.  โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพือ่เตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ปงบประมาณ 2561  
 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด นายศุภชัย  ฟกทอง  และนายชนินทร  พันธุนายัง 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวาง  ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน  75,000 บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน 750,000 บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

 6.1 เพื่อพัฒนารูแบบมาตรฐานการปฎิบัติงานศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 6.2  เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน (Fix it Center) 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   7.1  จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
 7.2  จัดอบรมและเปดศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
 7.3  ปฏิบัติการศูนยฯ พรอมรายงานและสรุปผลกิจกรรมบรกิาร บริการซอม บริการสรางและบริการ
พัฒนา 
 7.4 รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน จํานวน 3 ศูนย 
    8.1.2 ครูทุกสาขาวิชา นักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 120 คน  
   8.1.3 ประชาชนผูรับบริการ จํานวน 300 คน 
900 รายการ 
   8.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 3 ผลิตภัณฑ 
  หมูบานจํานวน  33 หมูบาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน และไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับดีข้ึนไป 
    8.2.2 ครูจัดการเรียนการสอนบเชิงบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน สรางจิตอาสานําวิชาชีพ
บริการชุมชน 
  8.2.3  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสานําวิชาชีพไป
บริการชุมชน 

8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมช จํานวน 3 ศูนย 
    8.1.2 ครูทุกสาขาวิชา นักเรียนนักศึกษา 
จํานวน 120 คน  
   8.1.3 ประชาชนผูรับบริการ จํานวน 300 คน 
900 รายการ 
   8.1.4 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 3 ผลิตภัณฑ 
  หมูบานจํานวน  33 หมูบาน 
8.2  เชิงคุณภาพ 
   8.2.1 ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน และไดรับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับดีข้ึนไป 
    8.2.2 ครูจัดการเรียนการสอนบเชิงบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน สรางจิตอาสานําวิชาชีพ
บริการชุมชน 
  8.2.3  นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสานําวิชาชีพไป
บริการชุมชน 
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    8.2.4 ประชาชนผูรับบริการรูวิธีการใช การ
ดูแลรักษาเพื่อลดคาใชจายในการซอม 
    8.2.5 สรางอาชีพใหมหรือตอยอดอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดการเปนผูประกอบการ 
   8.26 ผลิตภัณฑชุมชนใชเทคโนโลยีหรือสราง
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา และสงเสริมมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

    8.2.4 ประชาชนผูรับบริการรูวิธีการใช การ
ดูแลรักษาเพื่อลดคาใชจายในการซอม 
    8.2.5 สรางอาชีพใหมหรือตอยอดอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายไดการเปนผูประกอบการ 
   8.26 ผลิตภัณฑชุมชนใชเทคโนโลยีหรือสราง
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา และสงเสริมมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  9.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนพื้นท่ี ตําบลหานโพธิ์ อําเภอเขาชัยสน ตําบลทามะเด่ือ 
อําเภอบางแกว และตําบล ชุมพล อําเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง  จํานวนประชาชนผูรับบริการซอม 
300 คน 900 รายการ เครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมี
ความรูและทักษะในการดูแลรักษาและซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาชีพ  และบริการ
สรางอาชีพใหม  บริการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยาง
ยั่งยืน 
 9.2 จัดต้ังศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  3 ศูนย ประชาชนผูรับบริการซอม 300 คน 900 รายการไดรับ
ความรู ทักษะในการดูแลรักษา และซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพเกษตร 
   9.3 บริการสราง(อาชีพใหมหรือตอยอดอาชีพ) บริการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน 
 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
          ลงช่ือ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด    ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ อาชีวะพัฒนาคานิยมไทย 

2.  ผูรับผิดชอบ นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ  แผนกวิชาพืชศาสตร ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 165,000 บาท รายจายจรงิเงินงบประมาณ จํานวน 164,915 บาท   

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
 6.1  นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานในการสงเสริมทฤษฎีใหม 
 6.2  จัดเปนแหลงเรียนรูเกษตรใหม  และวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยใชเกษตรอินทรีย 
 6.3  สรางความปรองดองและสมานฉันท  ผานองคความรูทฤษฎีใหม 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เขียนโครงการ 
 7.2 จัดดําเนินการกิจกรรมโดยสรางเครือขายความรวมมือกับ กศน. อําเภอเมือง จํานวน 2 ศูนย 
 7.3 สรุปผลกิจกรรม นําเสนอ 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 
   8.1.1นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน
การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
  8.1.2 จัดต้ังศูนยเรียนรู 2 ศูนย รวมกับ กศน. 
  8.1.3 สมาชิกไดรับการพัฒนา จํานวน  100 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 สรางเครือขายประกอบดวยวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ศูนยเรียนรู กศน. 
ตําบล 
  8.2.2 สมาชิกรวมพัฒนาจํานวน 2 ตําบล 
จํานวน 100 คน 

8.1 เชิงปริมาณ 
   8.1.1นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน
การสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
  8.1.2 จัดต้ังศูนยเรียนรู 2 ศูนย รวมกับ กศน. 
  8.1.3 สมาชิกไดรับการพัฒนา จํานวน  100 คน 
8.2 เชิงคุณภาพ 
    8.2.1 สรางเครือขายประกอบดวยวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ศูนยเรียนรู กศน. 
ตําบล 
  8.2.2 สมาชิกรวมพัฒนาจํานวน 2 ตําบล 
จํานวน 100 คน 

 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    9.1  จัดต้ังศูนยเครือขาย2 ศูนย ไดแก ทามิหรํา และควนมะพราว 
    9.2  พัฒนาศูนยเรียนรูตําบล ท้ัง 2 ศูนย เปนแหลงเรียนรูแกสมาชิก 
    9.3  สรางความปรองดองและสมานฉันท  ผานองคความรูทฤษฎีใหม 
    9.4  สมาชิกรวมไดรับการพัฒนามีรายไดเพิ่มข้ึน จํานวน 100 คน 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  
      ไมมี 
       
                ลงช่ือ นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสด์ิ     ผูรายงานผล 
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คายขาว 

เครื่องยนต 

บํารุงแทรกเตอร 

มก.อช 

 อกท. 

อุปกรการเรียน 

โครงการพัฒนาวิชาชีพ 

ปลูกจิตนสํานัก 

ระยะสั้น 

ออกกลางคัน 

1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 
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1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจรงิเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 

 

1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 
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9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
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7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอดุหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ 
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2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 

 

1.  ช่ือโครงการ 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ ระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 2561 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  จํานวน 27,500  บาท รายจายจริงเงินงบประมาณ  จํานวน  บาท   
  เงินบํารุงการศึกษา จํานวน  บาท และเงินอุดหนุน จํานวน บาท รวมจายจํานวน  บาท 
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

  
 

 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
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   10.1 ปญหา/อุปสรรค 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ไมมี 
       
              ลงช่ือ    ผูรายงานผล 

 

1.  ช่ือโครงการ  ปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม                    

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  มีนาคม  2560  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  90,000 บาท รายจายจริง  90,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

      6.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม 

      6.2 เพื่อจัดทําแหลงศึกษาเรียนรูทรัพยากรปาไมในสถานศึกษา 

      6.3 เพื่อปลูกปาทดแทน 

      6.4 เพื่อพัฒนาใหผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ มีความรูเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรปาไม 

7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเรียนมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม และมี
ความรูเรื่องปาไม 
2. ครู บุคลากร และผูสนใจเขามาใชบริการแหลง
เรียนรูทรัพยากรปาไม 
3. ปลูกปาทดแทน จํานวน 300 ตน 
4.วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม 1 
แหง 

1. จัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปาไม ระหวางวันท่ี 1-2 มิถุนายน 
2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
2. ปลูกปาทดแทน(ตนปาลมน้ํามัน) จํานวน 450 
ตน 
3. วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม   
1 แหง 

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินงานโครงการ 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินโครงการ 
3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 

    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
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10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 

 

     ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
 

 
 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ     ไมม ี
       

ลงช่ือ นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.  โครงการ  จัดหาวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการ อศ.กช. 

2.  ผูรับผิดชอบ นายคณิศร  เกตุมณี   ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 75,000  บาท  รายจายจริง เงินอุดหนุน จํานวน 75,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อจัดซื้อวัสดุสําหรับใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา 
     6.2  เพื่อใหจัดการเรียนการสอนโครงการ อศ.กช. มีคุณภาพ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
    เสนอโครงการ/ จัดซื้อวัสดุ/จัดวัสดุใหกลุมการเรียนตาง ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
สรุปผลการทําโครงการ 
  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 
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8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

หลักสูตร อศ.กช.) จํานวน 10 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ  

อศ.กช. เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 

หลักสูตร อศ.กช.) จํานวน 10 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการ  

อศ.กช. เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับประชาชนผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรและมีผูสนใจจะเขาศึกษาใน
โครงการอยางตอเนื่อง 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      ไมมี 

11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
 
 
       

ลงช่ือ นายคณิศร  เกตุมณี  ผูรายงานผล   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการ  อนุรักษพันธุกรรมพืช 

2.  ผูรับผิดชอบ  นายคัชชา  กาญจนจันทร  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1 ตุลาคม 2559- 30  กันยายน  2560  
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 379,000  บาท  รายจายจริง งบประมาณ จํานวน 379,000 บาท  
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6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อรวบรวมและปลูกอนุรักษพืชท่ีถูกคุกคาม 
     6.2 เพื่อรวบรวมและปลูกศึกษาพืชประจําถ่ิน 
     6.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการใชพันธุกรรมใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจโดยไมทําลายลาง 

     6.4 เพื่อเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนและผูสนใจ 
 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการ 
 7.2 สํารวจเก็บรวบรวมพันธุมะเด่ือและกลวย /เตรียมพื้นท่ีสําหรับปลูก, เพาะขยายพันในเรือนเพาะ
ชํา, ปลูกลงแปลงเพื่ออนุรักษ, เก็บขอมูล , เก็บรวบรวมพันธุหอยโขง หอยขาวปลาดุกดัก, คนหาและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมขาวโดยอาศัยหลักพันธุกรรมบนหนาแกะ 
 7.3  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
  

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ปลูกอนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร

ประกอบดวย หมอขาวแกงลิงชนิดพันธุไทย 

ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ ,พันธุตางประเทศเฉพาะ 

Cites บัญชี 2 จํานวน 6 ชนิดพันธุ , ศึกษาและ

อนุรักษ มะเด่ือจํานวน 7 ชนิดพันธุ,พืชผักทองถ่ิน

จํานวน 20 ชนิด คนและรวบรวมพันธุกรรมขาวท่ี

ปรับเปล่ียนตัวเองตามธรรมชาติ และเพาะเล้ียง

สัตวน้ําท่ีถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 4 ชนิด 

1.ปลูกอนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นท่ี 4.5 ไร

ประกอบดวย หมอขาวแกงลิงชนิดพันธุไทย 

ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ ,พันธุตางประเทศเฉพาะ 

Cites บัญชี 2 จํานวน 6 ชนิดพันธุ , ศึกษาและ

อนุรักษ มะเด่ือจํานวน 7 ชนิดพันธุ,พืชผักทองถ่ิน

จํานวน 20 ชนิด คนและรวบรวมพันธุกรรมขาวท่ี

ปรับเปล่ียนตัวเองตามธรรมชาติ และเพาะเล้ียง

สัตวน้ําท่ีถูกคุกคามและใกลสูญพันธุ 4 ชนิด 

2. พื้นท่ีปลูกอนุรักษและศึกษาใชเปนแหลง

วิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน 
 

 
 
 
 
 
9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ปลูกอนุรักษ หมอขาวแกงลิงชนิดพันธุไทย ท้ังหมด 6 ชนิดพันธุ ,พันธุตางประเทศเฉพาะ 

Cites บัญชี 2 จํานวน 8 ชนิดพันธุ ,  

9.2 ปลูกอนุรักษและศึกษา พันธุ มะเด่ือจํานวน 7 ชนิดพันธุ 

9.3 พืชผักทองถ่ินจํานวน 20 ชนิด  

9.4 คนหาและรวบรวมพันธุกรรมขาวท่ีปรับเปล่ียนตัวเองตามธรรมชาติ จํานวน  20 พันธุ 
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9.5 เล้ียงอนุรักษหอยน้ําจืด จํานวน  2 ชนิด และปลาน้ําจืด จํานวนสองชนิด 

      9.6  มีพื้นท่ีปลูกอนุรักษและศึกษาใชเปนแหลงวิชาการใหผูสนใจไดศึกษาดูงาน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค แมลงทําลายพืชและขาดความชํานาญในการจําแนกพืช 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา ใชสารชีวภาพในการปองกันโรคและแมลง เนื่องจากพื้นท่ีใชปลูกอนุรักษ
และศึกษาอยูในโซนเดียวกัน พื้นท่ีปลูกพืชปลอดสารพิษของวิทยาลัยฯ  
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       

ลงช่ือ  นายคัชชา กาญจนจันทร ผูรายงานผล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการ รวบรวมพันธุไม และจัดแสดงพรรณไม ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
                อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางสมนึก  รัตนวิมล และคณะ ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1  มกราคม 2560 - 30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  80,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 80,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
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     6.1 เพื่อรวบรวมตัวอยางพันธุไมทองถ่ิน 
     6.2 เพื่อจัดแสดงตัวอยางในรูปตัวอยางแหง ตัวอยางดอง และภาพถายในหองจัดแสดงพันธุไม 
     6.3 เพื่อปลูกตัวอยางพืชศึกษา 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/จัดซื้อวัสดุ/ดําเนินโครงการ สรุปผลและรายงานผล 
   

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     8.1.1จัดทําและรวบรวมพันธุไมภายในแผนก

วิชาพืชศาสตร จํานวนอยางนอย 50 ชนิด 

     8.1.2 จัดแสดงตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูป

ตัวอยางแหง ตัวอยางดอกและภาพถายในหองจัด

แสดงพรรณไมอยางนอย 50 ชนิด และปลูกพืช

ศึกษา (พิลังกาสา) จํานวนอยางนอย  30 ตน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     จัดทําและรวบรวมพันธุไมท่ีสมบูรณ จัดแสดง

ตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยางแหง ตัวอยาง

ดอกและภาพถายในหองจัดแสดงพรรณไมอยาง

นอย 50 ชนิด ปลูกพืชศึกษาไดครบถวนสมบูรณ 

1. จัดทําและรวบรวมพันธุไมภายในแผนกวิชาพืช

ศาสตร จํานวนอยางนอย 50 ชนิด 

2. จัดแสดงตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยาง

แหง ตัวอยางดอกและภาพถายในหองจัดแสดง

พรรณไมอยางนอย 50 ชนิด และปลูกพืชศึกษา 

(พิลังกาสา) จํานวนอยางนอย  30 ตน 

3. จัดทําและรวบรวมพันธุไมท่ีสมบูรณ จัดแสดง

ตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยางแหง ตัวอยาง

ดอกและภาพถายในหองจัดแสดงพรรณไมอยาง

นอย 50 ชนิด ปลูกพืชศึกษาไดครบถวนสมบูรณ 

 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จัดทําและรวบรวมพันธุไมท่ีสมบูรณ ภายในแผนกวิชาพืชศาสตร จํานวนอยางนอย 50 ชนิด 

จัดแสดงตัวอยางพืชในทองถ่ินในรูปตัวอยางแหง ตัวอยางดอกและภาพถายในหองจัดแสดงพรรณไมอยาง

นอย 50 ชนิด และปลูกพืชศึกษา (พิลังกาสา) จํานวนอยางนอย  30 ตน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมมี       
              ลงช่ือ นางสมนึก  รัตนวิมล ผูรายงานผล   

1.  โครงการ  ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
                 การผลิตพืช 

2.  ผูรับผิดชอบ นางกาญจนา  ชูแสง  ฝายวิชาการ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  26-27  สิงหาคม  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 30,000  บาท  รายจายจริงจากสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต 
จํานวน 30,000 บาท  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  



112 
 

     6.1 เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี และอาจารยผูสอน 
     6.2 เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/ประสานวิทยากร/จัดทําเอกสาร/ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ สรุปและรายงาน
ผลโครงการ 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย เขารวมโครงการ

จํานวน 20 คน และผูเรียนฯ เขารับการประเมิน

มาตรฐานภาษาอังกฤษจํานวน 9 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีการผลิตพืชผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ 100 และเขาสู

ตลาดแรงงานภาคการเกษตรจํานวน รอยละ 50 

8.1 เชิงปริมาณ 

      ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย เขารวมโครงการ

จํานวน 45 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตร ี

สายเทคโนโลยีการผลิตพืชผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ รอยละ 100  

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผูเรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีการผลิตพืชสามารถใชภาษาอังกฤษในการทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ สถานประกอบการไดกําลังคนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีความรูความสามารถ
สอดคลองกับความตองการ  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  - 

     ลงช่ือ   นางกาญจนา  ชูแสง  ผูรายงานผล   
1.  โครงการ   พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

2.  ผูรับผิดชอบ  นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  24-25  สิงหาคม  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 52,000  บาท  รายจายจริงจากสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต 
จํานวน 52,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1  เพื่อพัฒนาทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพแกนักศึกษา 
     6.2  เพื่อสรางและพัฒนาอาชีพแกนักศึกษา 
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     6.3 เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนากลุมเปาหมายสูการเปนผูประกอบการ 
     6.4 เพื่อการนําองคความรูของสถานศึกษาสูเชิงพาณิชยและสูสังคม 
     6.5 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห แกปญหา และนําไปประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพและ
การดํารงชีวิตประจําวัน 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ/ประสานวิทยากร สถานท่ี/จัดทําเอกสารการอบรม 
 7.2 ดําเนินการจัดอบรม สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขารวมโครงการจํานวน  20 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพหรือ

ขยายธุรกิจเดิมหรือเปนผูมีศักยภาพเปน

ผูประกอบการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับดีข้ึนไป 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขารวมโครงการจํานวน  20 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

  ผูเขารวมโครงการสามารถประกอบอาชีพหรือ

ขยายธุรกิจเดิมหรือเปนผูมีศักยภาพเปน

ผูประกอบการ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับดีข้ึนไป 
 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
    นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถพัฒนาทักษะการคิด วเิคราะห แกปญหาและนําไปประยุกตใชเพื่อ
โอกาสในการประกอบอาชีพสูการเปนผูประกอบการ นักศึกษานําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตเพื่อการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 
       

          ลงช่ือ   นางพิมพสุคนธ  ศรีนอย  ผูรายงานผล   
1.  โครงการ  จัดประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 
                 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต         
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ  ชูทวม   
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  วันท่ี 1 ตุลาคม  2559  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2560 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  285,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน 285,000 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต  จํานวน 5 ครัง้ 
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     6.2 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560  
7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระดับภาค ภาคใต จํานวน 5 ครั้ง 
2. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใตรวม
ประชุมมีสวนรวมในการวางแผน นิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ทําใหการ
บริหารงานกิจกรรม อกท.ภาคใต มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3. แสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 
ประจําป 2560 

1. ประชุมคณะกรรมการองคการเกษตรกรใน
อนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ภาคใต ครั้งท่ี 1-5/2560 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีชุมพร,วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงขลาและวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล จํานวนผูเขารวมประชุม 500 คน 
2. คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใตรวม
ประชุมมีสวนรวมในการวางแผน นิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน ทําใหการ
บริหารงานกิจกรรม อกท.ภาคใต มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
3. แสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 
ประจําป 2560  จํานวน  25 คน 

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ อกท.

ภาคใต จํานวน 5 ครั้ง 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ อกท.

ภาคใต จํานวน 5 ครั้ง 
3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 

       ลงช่ือ  นายสุชาติ  ชูทวม ผูรายงานผล 
1.  โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
    การบริหารงานองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต  ปการศึกษา 2560 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ  ชูทวม   
3.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  วันท่ี 12 - 16 มิถุนายน  2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  500,000 บาท รายจายจริง เงินอุดหนุน 500,000 บาท 
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
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     6.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองคกร แกแกนนําสมาชิก อกท.ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานอกท. และรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ของหนวย อกท.ในภาคใต 
      6.2 เพื่อสรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของแกนนําสมาชิก ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ดําเนินงานอกท. และรองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
     6.3 เพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนํา และการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาล 
     6.4 เพื่อศึกษากลยุทธและแนวทางการพัฒนาหนวย อกท.สูหนวยมาตรฐาน 
     6.5 เพื่อเสริมสรางระบบเครือขายความรวมมือกับองคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

7.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการ
บริหารงานองคการของตนเองใหมีประสิทธิภาพ  
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 
7.2 ผูเขารับการอบรมไดพัฒนาความรู ทักษะ 
ประสบการณตรง ดานความเปนผูนํา และการ 
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  สามารถ
ทํางานรวมกับสมาชิกและผูอื่นอยางมีความสุข 
7.3 ผูเขารับการอบรมเกิดความเขาใจในการ
บริหารงานตามระบอบประชาธิปไตยและมีความ
สมานฉันทในหมูคณะ 

ผูเขารวมการฝกอบรม อกท.จํานวน 15 หนวย  
ประกอบ คณะกรรมการดําเนินงาน อกท. 90 คน
ประธานชมรมวิชาชีพ 60 คน ผูใหญหมูบาน อกท.
ชาย-หญิง 28 คน คณะกรรมการดําเนินงาน อกท.
ภาคใต 6 คน ครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงาน 
อกท.หนวย 15 คน รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 15 คน และประธานกรรมการ
อํานวยการ อกท.ระดับหนวย 15 คน รวม 238 คน  
ไดเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการบริหารงาน
องคการ และพัฒนาความรู ทักษะ ประสบการณตรง  

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินการจัดอบรม 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. จัดอบรมระหวางวันท่ี 12 - 16 มิถุนายน  2560 

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 
9. การประเมินผลของโครงการ 
    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 
10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 
       ลงช่ือ  นายสุชาติ  ชูทวม ผูรายงานผล 
1.  ช่ือโครงการ  ปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม                    

2. ผูรับผิดชอบโครงการ นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ   

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ  มีนาคม  2560  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  90,000 บาท รายจายจริง  90,000 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  

      6.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม 
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      6.2 เพื่อจัดทําแหลงศึกษาเรียนรูทรัพยากรปาไมในสถานศึกษา 

      6.3 เพื่อปลูกปาทดแทน 

      6.4 เพื่อพัฒนาใหผูเรียน ครู บุคลากร และผูสนใจ มีความรูเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรปาไม 

7.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเรียนมีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรปาไม และมี
ความรูเรื่องปาไม 
2. ครู บุคลากร และผูสนใจเขามาใชบริการแหลง
เรียนรูทรัพยากรปาไม 
3. ปลูกปาทดแทน จํานวน 300 ตน 
4.วทิยาลัยมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม 1 
แหง 

1. จัดกิจกรรมอบรมปลูกจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปาไม ระหวางวันท่ี 1-2 มิถุนายน 
2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
2. ปลูกปาทดแทน(ตนปาลมน้ํามัน) จํานวน 450 
ตน 
3. วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรปาไม   
1 แหง 

8.  ผลการดําเนินงาน  
กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินงานโครงการ 

3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ดําเนินโครงการ 
3. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

9. การประเมินผลของโครงการ 

    โครงการนี้มีผลสําเร็จกี่เปอรเซ็นต   50-60   61-70   71-80  81-90  91-100 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข      ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ      ไมมี 

 

     ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  ผูรายงานผล 
 
 
 

1.  โครงการ  คายคุณธรรมนําความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ และคณะ 
    2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1-2  มิถุนายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  40,000 บาท  รายจายจริง  จํานวน 35,060 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
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     6.1 เพื่อพัฒนาความเปนผูนํา ตระหนักถึงความจําเปนในการปองกันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียนนักศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     6.2 เพื่อใหผูนํามาดําเนินการขยายผลสูชมรมวิชาชีพในสถานศึกษา 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ/อนุมัติ  จัดกิจกรรมคายคุณธรรม สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนนักศึกษาใหมไดพัฒนาความเปนผูนํา

ตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต จํานวน  110 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาใหมมีภาวะผูนําตลอดจนเปนผูมี

ทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มี

บุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติ

ศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 

     นักเรียนนักศึกษาใหม จํานวน  107 คน 

ไดพัฒนาความเปนผูนํา ทําใหนักเรียนนักศึกษา

ใหมมีภาวะผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิต

สามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข มีบุคลิกภาพท่ี

ดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติศักด์ิศรี 

พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม 

 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 นักเรียนนักศึกษาใหมจํานวน  107 คน มีภาวะผูนําตลอดจนเปนผูมีทักษะชีวิตสามารถอยูในสังคมได
อยางเปนสุข มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความมุงมั่นในการทํางาน มีเกียรติศักด์ิศรี พรอมดวยจิตอาสา คุณธรรม
และจริยธรรม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
       ไมมี 

           ลงช่ือ   นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  ผูรายงานผล   
 
 
 
 

1.  โครงการ  การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ  1.1 นายพงษศักด์ิ  ชายะพันธ  1.2 นายอุทิศ  โพธิ์ทอง 
    2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  12 กรกฎาคม 2560 , วันท่ี 26 กันยายน 2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  3,000 บาท  รายจายจริง  จํานวน 520  บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
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     6.1 เพื่อสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการอนุรักษปาไม การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง มลพิษทาง
การเกษตร 
     6.2 เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา และรวมกับชุมชน สรางความสัมพันธกับชุมชน 

7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
     เสนอโครงการ/อนุมัติ/จัดกิจกรรม สรุป/รายงานผลการจัดกิจกรรม 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     คณะครู นักศึกษา เขารวมกิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน  

350 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาเห็นคุณคาความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอม รวมกันอนุรักษส่ิงแวดลอม ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน สรางความสามัคคีในหมู

คณะ มีน้ําใจ ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี 

8.1 เชิงปริมาณ  

     คณะครู นักศึกษา จํานวน 31 คนเขารวม

กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยรวมกับโรงเรียนศรีบรรพต จัดสราง

ฝายมีชีวิตหวยปรง ตําบลเขายา อําเภอศรีบรรพต 

จังหวัดพัทลุง และ ครู 7 คน รวมกิจกรรมปลูก

ตนไม “ปลูกปา” 26 กันยายน 2560 ณ พื้นท่ี หมู7 

ตําบลลําปา อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักศึกษาเห็นคุณคา ความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอม ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ 

นักศึกษามีความสามัคคี มีน้ําใจ ทํางานเปนทีม 

9.  ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ครูและ นักศึกษา มีความรูจิตสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความสามัคคี มีจิตบริการ รวมใจ
อนุรักษทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ไมมี 
       

     ลงช่ือ  นายพงษศักด์ิ ชายะพันธ  ผูรายงานผล   
1.  โครงการ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (งานฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น) 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด 
    2.2 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2559 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 130,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 130,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
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     6.1 เพื่อฝกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะส้ันทางดานการเกษตรใหกับนักเรียนนักศึกษา ครู 
เจาหนาท่ี และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
     6.2 เพื่อใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร  บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานและรายไดแก
นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรท่ัวไป 
     6.3  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาและเกษตรนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการประกอบอาชีพ  
     6.4  เพื่อใหวิทยาลัยฯ เปนศูนยกลางขอมูลและจัดบริการวิชาชีพใหแกนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกร
ท่ัวไป 
     6.5 สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนขยายโอกาส/มัธยม/ประชาชนท่ัวไป 
 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 เตรียมงาน สํารวจหลักสูตรฝกอบรมตามความตองการของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป 
 7.2 วางแผน กําหนดหลักสูตร จัดตารางการฝกอบรม/ดําเนินการฝกอบรมตามแผนงานของหลักสูตร 
 7.3 รายงานผลการฝกอบรมของแตละหลักสูตร 
     7.4  ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม 
     7.5  สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ 
 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     - จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันใหแก

นักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป จํานวนไม

นอยกวา 120 คน 

      - จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน

ใหแกนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป จํานวน 

ไมนอยกวา 120 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

   - ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

ทางดานการเกษตรทุกรุนมีความรู ทักษะวิชาชีพท่ี

ฝกสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 

   - ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรม

ระยะส้ันทางดานการเกษตรทุกรุนมีความรู ทักษะ

วิชาชีพท่ีฝกสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพได 

 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

     - จัดฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

จํานวน 80 ช่ัวโมง รวม 3 รุน  จํานวนผูเขารับ

การฝกอบรม จํานวน  60 คน ไดแก 

1. หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก จํานวน 

20 คน 

2. หลักสูตรการผลิตผลิตภัณฑสัตว จํานวน  15 

คน 

3. หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 

(หลักสูตรระยะส้ันภาคฤดูรอน รุนท่ี 1) จํานวน 

25 คน 

      - จัดฝกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน

ใหแกนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป รวม 

5 รุน จํานวนผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 333

คน ไดแก  

1. หลักสูตรการทําดอกไมจันทน (หลักสูตรรยะ

ส้ัน ภาคฤดูรอน รุนท่ี 1) จํานวน  22 คน 
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2. หลักสูตรการผลิตลูกช้ินจากเนื้อสัตว จํานวน 

20 คน 

3. หลักสูตรการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงจํานวน 27 คน 

4. หลักสูตรการขยายพันธุพืช จํานวน 27 คน 

5. หลักสูตรการทําดอกไมจันทน จํานวน 237 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

และหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันทางดาน

การเกษตรทุกรุนมีความรู ทักษะวิชาชีพท่ีฝก

สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันและหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ัน ทุกรุนผาน 
การอบรมตามสมรรถนะของหลักสูตรและสามารถนําความรู ทักษะไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 
 9.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร บริการวิชาชีพแกผูสนใจ สรางงานสราง
รายได  
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรคโครงการขาดการจัดสรรงบประมาณทําใหการดําเนินโครงการไมตรงเปาหมาย ไม
ตอเนื่อง 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา บูรณาการฝกอบรมกับหนวยงานอื่นโดยทางวิทยาลัยฯ สนับสนุนวิทยากร 
ซึ่งสามารถนําผลการดําเนินงานมารายงานผลในโครงการของวิทยาลัยฯ ได 
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
 ควรมีการประสานงานดานงบประมาณลวงหนาเพือ่การดําเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย
และประสานกับหนวยงานราชการอืน่ เพื่อใชงบประมาณในการดําเนินโครงการรวมกัน 
       

ลงช่ือ นางสาวอุไรวรรณ  ฉิมสุด ผูรายงานผล   
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1.  โครงการ พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพือ่สรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายไดประชาชน  

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ 
    2.2 งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 100,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท  

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อดําเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาส  การสรางงาน 
สรางอาชีพ สรางรายไดประชาชน 
     6.2 เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูมีความตองการพิเศษ ผูตกงาน/ผูวางงาน/ไมมีงานทํา ผูตองการ
พัฒนาอาชีพ กําลังคนในภาคแรงงาน แรงงานตางดาว ใหไดมีอาชีพ สามารถสรางงาน สรางอาชีพใหกับ
ตนเองและครอบครัวได 
 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  ดําเนินการฝกอบรมใหกับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูมีความตองการ
พิเศษ ผูตกงาน/ผูวางงาน/ไมมีงานทํา ผูตองการพัฒนาอาชีพ กําลังคนในภาคแรงงาน แรงงานตางดาว 
 7.2 ผูเขาอบรม ซึ่งเปนเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ ผูมีความตองการพิเศษ 
ผูตกงาน/ผูวางงาน/ไมมีงานทํา ผูตองการพัฒนาอาชีพ กําลังคนในภาคแรงงาน แรงงานตางดาว จํานวน  
30 คน 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

1. ผูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน  30 

คน  

2. ผูเขาอบรมสามารถมีทักษะดานอาชีพ และนําไป

ประกอบอาชีพ สรางโอกาส สรางรายไดใหกับ

ครอบครัวได 

ผูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ จํานวน  30 

คน สามารถมีทักษะดานอาชีพ และนําไปประกอบ

อาชีพ สรางโอกาส สรางรายไดใหกับตนเอง 

ครอบครัวได ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครัวเรือนดีข้ึน 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
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 9.1 ผูเขาอบรมมีโอกาส สรางอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 
 9.2 ผูเขาอบรมสามารถตอยอดแปรรูปผลิตภัณฑเปนสินคาโอทอป 
 9.3 ผูเขาอบรมสามารถรวมกลุมกับเพื่อน สรางความเขมแข็งใหกับกลุมและตนเอง 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  เวลาของผูจัดอบรมและผูเขาอบรมคอนขางจํากัด การอบรมตองดําเนินการใน
วันหยุด ทําใหไมมีเวลาในการกิจกรรมอยางอื่น 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา  - 
       

ลงช่ือ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล   
1.  โครงการ  สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ และคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ 
    2.2 งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  17 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมติั จํานวน 80,000 บาท  รายจายจริง งบประมาณ  จํานวน 80,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
    6.1  เพื่อฝกอบรมนักเรียนนักศึกษาผูท่ีสนใจใหมีศักยภาพขีดความสามารถในการเปนผูประกอบการ 
    6.2  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนนักศึกษาผูท่ีตองการหารายไดระหวางเรียน  และมีใจรักใน
การประกอบอาชีพอิสระในอนาคตไดมีโอกาสไดรับความรูในดานธุรกิจ 
     6.3  เพื่อจัดหาวัสดุใหนักเรียนนักศึกษาท่ีทําโครงการ และเขียนแผนธุรกิจจนไดรับคัดเลือกจาก
กรรมการมาทดลองประกอบธุรกิจจริง  เพื่อประเมินความเปนไปได 
     6.4  ตอยอดธุรกิจเดิม คือจําหนายขาวสังขหยด โดยซีลสูญญากาศ  ซึ่งเปนสินคา OCOP วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
     6.5 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาท่ีเขาอบรมการเขียนแผนธุรกิจ สามารถปฏิบัติจริง ผลิตสินคาจําหนาย
จริงทุกสัปดาหในตลาด “มินิเกษตร” 
     6.6 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีโอกาสไดปฏิบัติกิจกรรมและเกิดรายได สรางความภาคภูมิใจ และใช
เวลาใหเกิดประโยชน ลดปญหาเรื่องยาเสพติด 
  
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1 ประชาสัมพันธ เรื่องการอบรมแผนธุรกิจและเปนผูประกอบการ หนาแถว และติดประกาศท่ี
บอรดประชาสัมพันธ 
 7.2 แตงต้ังคําส่ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ และประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดําเนินงาน 
 7.3  รับสมัครผูเขาอบรม ประกาศวันอบรม ดําเนินการอบรม 
 7.4 ประเมินผลการอบรม ดําเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ ติดตามผล ประเมินผลการดําเนินธุรกิจ 
 7.5 รายงานผลอบรม  ทํารูปเลม 
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนนักศึกษาไดประสบการณในการ

ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  27 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดในการทําธุรกิจ

และตอยอดธุรกิจในโครงการ OCOP ของ

สถานศึกษา ธุรกิจจําหนายขาวสังขหยดปลอด

สารพิษ ตราอารมณดี ธุรกิจแปรรูปขาวสังขหยด 

เปนขนมเครปขาวสังขหยดและไอศกรีมขาวสังข

หยด  ธุรกิจผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ  ธุรกิจ

ผลิตพันธุพืชผักตามฤดูกาลและความตองการของ

ลูกคาในตลาด”มินิเกษตร” ทําธุรกิจรวมในตลาด

นัด “มินิเกษตร”ท่ีจัดข้ึนในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพัทลุง  นักเรียนนักศึกษาสามารถดําเนิน

ธุรกิจตามแผนท่ีเขียนไว 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนนักศึกษาไดประสบการณในการ

ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน  27 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนนักศึกษาเกิดแนวคิดในการทําธุรกิจ

และตอยอดธุรกิจในโครงการ OCOP ของ

สถานศึกษา ธุรกิจจําหนายขาวสังขหยดปลอด

สารพิษ ตราอารมณดี ธุรกิจแปรรูปขาวสังขหยด 

เปนขนมเครปขาวสังขหยดและไอศกรีมขาวสังข

หยด  ธุรกิจผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ  

ธุรกิจผลิตพันธุพืชผักตามฤดูกาลและความ

ตองการของลูกคาในตลาด”มินิเกษตร” ทําธุรกิจ

รวมในตลาดนัด “มินิเกษตร”ท่ีจัดข้ึนในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  นักเรียนนักศึกษา

สามารถดําเนินธุรกิจตามแผนท่ีเขียนไว 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถดําเนินธุรกิจตามแผนท่ีเขียนไว 
 9.2 นักเรียนนักศึกษามีโอกาสในการทํากิจกรรมจริงในตลาด”มินิเกษตร” 
 9.3 นักเรียนนักศึกษาสามารถสรางโอกาส สรางรายไดใหกับตนเอง ลดภาระคาใชจายของครอบครัว 
 9.4 ผูเขารวมอบรมและรวมกิจกรรมของโครงการมีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา มีความ
อดทน มุงมั่น สูงาน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      10.1 ปญหา/อุปสรรค 
             ภารกิจของผูรับผิดชอบโครงการของคณะกรรมการทุกคนมีมาก จนไมสามารถปฏิบัติงานไดดี 
มีประสิทธิภาพ และนักเรียนนักศึกษายังขาดความกระตือรือรน สนใจและความรับผิดชอบในภาระหนาท่ี 
ยังไมตอเนื่อง 
      10.2  แนวทางแกไขปญหา 
             กระตุนเตือน และปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนมีความอดทน มุงมั่น และอยากเปนเจาของกิจการ
ในอนาคต  
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
      ผูเปนคณะกรรมการโครงการ ตองรวมประชุมวางแผน และดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางนักเรียน
นักศึกษาไดมีผูประกอบการอิสระในอนาคต 
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ลงช่ือ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล   
 

 

 

 

 

 

1.  โครงการ  จัดต้ังตลาดนัดชุมชน “มินิเกษตร” 

2.  ผูรับผิดชอบนางเจือจันทน กรดสุวรรณ นายคัชชา กาญจนจันทร และคณะกรรมการศูนยบมเพาะฯ 
    งานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา   ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี  1  มกราคม  2560 - 30 กันยายน  2560 
 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 8,970 บาท  รายจายจริง เงินบํารุงการศึกษา จํานวน 4,710 บาท  
 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อขยายผลตามโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณขางทําเนียบรัฐบาล  ดําเนินการจัดต้ัง
ตลาดนัดชุมชนสีเขียว “มินิเกษตร” 
     6.2  เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการผลิตแกประชาชนในตําบลควนมะพราว  และพื้นท่ีใกลเคียง  ในการ
ผลิตและจําหนายสินคาท่ีผลิตไดในครอบครัว เนนวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     6.3  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนเพิ่มรายไดใหครอบครัว มีรายไดเพิ่ม สภาวะเศรษฐกิจ
ครอบครัวดีข้ึน 
     6.4 เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  มีโอกาสไดสัมผัสกับวิธีการ
ตลาดและมีสวนรวมในการผลิตสินคาและจําหนายสินคาดวยตนเอง 
     6.5 เพื่อสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน มีความสามัคคี เอื้อเฟอและแบงปน 
     6.6 เพื่อสนองตอบนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 7.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการเพื่อหาแนวทางจัดต้ังตลาดชุมชนสีเขียว  และเสนอช่ือ
ตลาดและพื้นท่ีในการจัดตลาด 
 7.2  ประชุมครั้งท่ี 2 เพื่อวางแนวทางในการรับสมัครผูผลิตและจําหนาย แนวทางปฏิบัติ กําหนดการ
ทดลองเปดตลาด  ในรูปแบบ บุบเฟ 
 7.3  ประชุมผูรวมกิจกรรมตลาด หลังตลาดเลิกทุกครั้งเพื่อหารือรวมกันในฐานะผูผลิตและจําหนาย
เพื่อหาขอบกพรอง และนําเสนอวิธีการในการจัดการตลาดใหดียิ่งข้ึน 
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 7.4  ประชุมคณะกรรมการตลาดครั้งท่ี 3 เพื่อกําหนดกลยุทธในการพัฒนาตลาดชุมชนสีเขียว กรีน 
รวมสมัย “มินิเกษตร” การจัดสถานท่ี ซุมกินอาหาร ปายตลาด ท่ีพักผอนของลูกคาในตลาด 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

    ตลาดนัดชุมชนดวยความรวมมือสถานศึกษากับ

ชุมชนเปนตลาดนัดสีเขียว กรีน รวมสมัย 1 ตลาด 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    มีตลาดรองรับผูผลิตและผูจําหนายท่ีดําเนิน

กิจกรรมเนนความปลอดภัยปลอดสารพิษและ

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหผูท่ีเขา

รวมกิจกรรมในตลาด มีรายได มีภาวะเศรษฐกิจดีท่ี 

โดยยึดผลิตเพื่อบริโภค เหลือนํามาจําหนาย 

 

8.1 เชิงปริมาณ 

    ตลาดนัด มินิเกษตร ตลาดนัดชุมชนดวยความ

รวมมือสถานศึกษากับชุมชนเปนตลาดนัดสีเขียว 

กรีน รวมสมัย 1 ตลาด 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ผูรวมกิจกรรมตลาดไดรับความพึงพอใจ 

ผูผลิตและจําหนายสามารถสรางรายไดกับตนเอง 

ผูบริโภคมีความสุขท่ีไดบริโภคอาหารปลอดภัย 

รวมกิจกรรมท่ีรวมรื่นและไดความรูดาน

การเกษตรจากการมารวมกิจกรรมในตลาด 

 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1 ชุมชนท่ีมีสวนรวมในตลาด มีการผลิตอยางตอเนื่องเพราะมีตลาดรองรับ รักษาส่ิงแวดลอม
ปลอดภัยท้ังผูผลิตและผูบริโภค กายใจแข็งแรงครอบครัวเขมแข็ง  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีสวนรวมดีข้ึน 
 9.2 ผูบริโภคไดรับอาหารดี ปลอดสารพิษ  พรอมรับรูเรื่องราวท่ีดีของอาหารและส่ิงแวดลอม 
 9.3 เศรษฐกิจทองถ่ินเข็มแข็ง สรางสัมพันธท่ีดีงาม ลดปญหาทางสังคม 
 9.4 วิทยาลัยฯ เปนสถานท่ีจัดต้ังตลาดโดยทางตรงและทางออม  เปนท่ีรูจักของประชาชนผูเขามา
เท่ียวชม และสามารถเปนตลาดวิชาการ เปดโอกาสใหผูท่ีเท่ียวตลาดนัด ไดศึกษาดูงานดานการเกษตรท่ี
ตนเองสนใจ  และนักเรียนนักศึกษาไดมีโอกาสในการสัมผัสตลาดเกษตรโดยตนเอง เปนการปูพื้นฐานใน
การผลิตได จําหนายเปน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1 ปญหา/อุปสรรค  การมีสวนรวมในกิจกรรมตลาดนัดชุมชน สีเขียว มินิเกษตรของนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษายังมีนอย เนื่องจากภาระงาน และความสอดคลองของเวลาในการ
เขารวมกิจกรรม 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา เสนอแนะฝายบริหารใหจัดตารางในวันพุธใหมีคาบวางเปนการจัดกิจกรรม
ของแผนกวิชาตาง  ๆในการใหความรูแกผูรวมกิจกรรมตลาด (ลูกคามาเยี่ยมชม) โดยแบงความรับผิดชอบ
แตละสัปดาหใหแผนกวิชาตาง ๆ รับผิดชอบโดยนักเรียนนักศึกษาเขาไปทํากิจกรรมใหความรูแกลูกคา
ผูสนใจในเรื่องการเกษตร 
 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ 
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 พัฒนาโครงการตลาดนัดชุมชนสีเขียวใหเปนตลาดและเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อความ
ยั่งยืนของตลาดและเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดพัทลุง 
       

ลงช่ือ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ  ผูรายงานผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงการ  จัดทําขอตกลงบันทึกความรวมมือกับสถานประกอบการตางประเทศ 

2.  ผูรับผิดชอบ นายคณิศร  เกตุมณี งานความรวมมือ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน  50,000 บาท  รายจายจริงงบประมาณ  จํานวน 50,000 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย 
     6.2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
     6.3 เพื่อใหนักศึกษามีสถานประกอบการเปนสถานท่ีฝกทักษะประสบการณในตางประเทศ 
     6.4 เพื่อตออายุสัญญากับสถานประกอบการท่ีทําบันทึกความรวมมือแลว 
7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 เสนอโครงการ  ติดตอและประสานสถานประกอบการในประเทศมาเลเซีย  และ จัดทําบันทึกความ
รวมมือกับสถานประกอบการ 
8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาน

ประกอบประเทศมาเลเซียจํานวน 3 แหง  ครูและ

นักศึกษาเขารวม จํานวน 12 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    นักศึกษาไดมีสถานประกอบการเปนสถานท่ีฝก

ทักษะประสบการณในตางประเทศ สถาน

ประกอบการของประเทศมาเลเซียใหความรวมมือ

8.1 เชิงปริมาณ 

     ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาน

ประกอบประเทศมาเลเซียจํานวน 3 แหง  ครูและ

นักศึกษาเขารวม จํานวน 12 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    นักศึกษาไดมีสถานประกอบการเปนสถานท่ี 

ฝกทักษะประสบการณในตางประเทศ สถาน

ประกอบการของประเทศมาเลเซียใหความรวมมือ
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และมีสวนรวมในการพัฒนาความรู ทักษะภาษา 

และทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

และมีสวนรวมในการพัฒนาความรู ทักษะภาษา 

และทักษะวิชาชีพใหกับนักศึกษา 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 9.1  สถานประกอบการจํานวน 3 แหงของประเทศมาเลเซียใหความรวมมือและมีสวนรวมในการ
พัฒนาความรู ทักษะภาษา การทํางานเปนทีม และการฝก ทักษะประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
 9.2  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีมาตรฐาน 
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข  ไมมี 

11. แนวทางในการพัฒนาโครงการ  ไมม ี
       

ลงช่ือ  นายคณิศร เกตุมณี ผูรายงานผล   
 
 

1.  โครงการ  ปรับปรุงสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

2.  2.1 ผูรับผิดชอบ   1. นายสมพร ดํายศ  2. นางเปรมฤดี ดํายศ 
    3. นายเมฆา ชาติกุล  4. นายมาโนชญ ทิพยเทพ 
    2.2 งานแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    ฝายวิชาการ 
3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการระหวางวนัท่ี 30 สิงหาคม - 30 กันยายน  2560 

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ จํานวน 88,000 บาท รายจายจริงเงินบํารุงการศึกษา  จํานวน 52,510 บาท  
6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     6.1 เพื่อปรับปรุงอาคารแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 6.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
7.  วิธีดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

 7.1 สํารวจสภาพปจจุบัน, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม/เขียนโครงการ, ทําแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 

 7.2 ปฏิบัติตามกิจกรรม/ ติดตาม/ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปรายงานผล 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช ใหมีความพรอมในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตร ี

8.2 เชิงคุณภาพ 

     ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช ใหมีความพรอมในการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลัง 

8.1 เชิงปริมาณ  

     ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณ 

แผนกวิชาฯ (อาคารวิทยาศาสตร) 

8.2 เชิงคุณภาพ 

    ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนบริเวณ 

แผนกวิชาฯ (อาคารวิทยาศาสตร) เชน มีปาย

แผนกวิชา ติดต้ังเครื่องปรับอากาศหองเรียน  
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9.   ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   อาคารและภูมิทัศนบริเวณแผนกวิชาฯ (อาคารวิทยาศาสตร) ท่ีไดรับการปรับปรุงแลว จํานวน 1 หลัง 
แผนกวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีความพรอมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 

10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
       ไมมี 
11.  แนวทางในการพัฒนาโครงการ   
      ควรปรับปรุงอาคารเพิ่มเติมในปการศึกษาตอไป เชน หองอินเตอรเน็ตสําหรับผูเรียน หองพักผอน
สําหรับผูเรียน ฯลฯ 
       

ลงช่ือ  นายสมพร  ดํายศ ผูรายงานผล   
 
 
1.  โครงการ  ซอมบํารุงยานพาหนะ  

2.  ผูรับผิดชอบ นายชนินทร  พันธุนายัง งานพัสดุ  ฝายบริหารทรัพยากร 

3.  ระยะเวลาดําเนินการโครงการ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน  2560  

4.  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 200,000 บาท  รายจายจริง 144,858.21 บาท 

6.  วัตถุประสงคของโครงการ  
     เพื่อซอมบํารุงยานพาหนะ 

7.  วิธีดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
 เขียนโครงการ/ตรวจซอมตามระยะเวลาการใชงานหรือปญหาท่ีเกิด/บันทึกการซอมการใชงานและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ  
 

8.  เปาหมายของโครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย ผลการดําเนินงานจริง 

8.1 เชิงปริมาณ 

     ซอม 6 ลอ จํานวน 2 คัน ซอมรถบรรทุก 2 

ตอน จํานวน 2 คัน ซอมรถตู จํานวน 1 คัน 

และซอมรถกระบะ จํานวน  1 คัน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     บริการบุคลากรในการใชงานราชการ บริการ

นักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษาและบริการองคกร

อื่นตามความเหมาะสม 

8.1 เชิงปริมาณ 

     จัดซอมตามสภาพการใชงาน จัดซอมตาม

ระยะเวลาใชงานและจัดซอมยานพาหนะ จํานวน 

7 คัน 

8.2 เชิงคุณภาพ 

     สามารถใชงานยานพาหนะตลอดป 2560 ใช

ยานพาหนะไดอยางสะดวก ปลอดภยั ไมเคยเกิด

อุบัติเหตุตลอดป 2560 
 

9. ผลท่ีไดรับหรือประโยชนจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ใหความสะดวกในการใชยานพาหนะกับบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา  ควบคุมดูแลการใชรถให
เปนไปตามระเบียบพัสดุ และลดคาใชจายในการใชเงินเดินทางไปราชการของบุคลากร 
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10.  ปญหา / อุปสรรค และแนวทางแกไข 
   10.1  ปญหา/อุปสรรค  
           จํานวนพนักงานขับรถมีนอยกวาจํานวนยานพาหนะ  ยานพาหนะแตละคันมีอายุการใชงานมาก  
มีคาใชจายในการซอมแซมสูง 
   10.2  แนวทางแกไขปญหา 
          เพิ่มพนักงานขับรถ/ต้ังงบประมาณเพื่อจัดซื้อยานพาหนะใหมเพิ่มเติม และจําหนายคันเกาออก 
       

ลงช่ือ นายชนินทร  พันธุนายัง  ผูรายงานผล  
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